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CAPITOLUL I.
Tema 1. INTRODUCERE ÎN DREPTUL AFACERILOR
Schema 1. Noţiunea, obiectul şi metoda de reglementare a
dreptului afacerilor
Dreptul afacerilor - ansamblul normelor juridice care reglementează
relaţiile sociale patrimoniale şi nepatrimoniale între subiecte
în legătură cu desfăşurarea activităţii de întreprinzător,
precum şi relaţiile dintre ei şi stat.

Obiectul - relaţiile patrimoniale
şi nepatrimoniale dintre cei care
practică activitatea de
întreprinzător, precum şi relaţiile
dintre aceştia şi organele de stat

Metoda de reglementare mijlocul de influenţă asupra
relaţiilor sociale

Relaţii pe verticală dintre
întreprinzători şi stat
unde părţile sunt pe poziţie
de subordonare

Dispozitivă metoda
potrivit căreia
participanţii la
activitatea de
întreprinzător
sunt în drept
să-şi aleagă
comportamentul.

Relaţii pe orizontală dintre
întreprinzători, unde părţile
sunt pe poziţie de egalitate
patrimoniale

nepatrimoniale
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Imperativă - metoda
potrivit căreia statul
are competenţa de
a impune participanţilor la activitatea de
întreprinzător
respectarea anumitor
reguli în scopul de
a proteja interesele
publice.

Schema 2. Periodizarea dreptului afacerilor
Periodizarea dreptului afacerilor

Perioada
veche

Perioada evului
mediu

Perioada
modernă

Perioada
contemporană

Schema 3. Corelaţia dreptului afacerilor cu alte ramuri ale
dreptului
Corelaţia dreptului afacerilor cu alte
ramuri ale dreptului

Drept
civil

Dreptul
comerţului
internaţional

Dreptul
procesual
civil
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Dreptul
fiscal

Dreptul
muncii

Schema 4. Izvoarele dreptului afacerilor
Izvoarele dreptului afacerilor

În sens material - monumente,
opere istorice, literare,
discursurile oratorilor, monede,
diferite inscipţii.

În sens formal - forme în care îşi găsesc
expresia normele dreptului. Numai ele sunt
categorii juridice şi obiect de studiu a disciplinelor
juridice, inclusiv a dreptului afacerilor.

Naţionale
Obiceiurile

Actele normative

Practica
judiciară
(jurisprudenţa)

Internaţionale
Constituţia
Convenţiile
şi pactele
internaţionale
Legile

Acte normative
guvernamentale
Acte normative
departamentale
Acte normative
ale organelor
administraţiei
publice locale

Schema 5. Constituţia
Constituţia

Art.9
Principiile
fundamentale
privind
proprietatea

Art.46
Dreptul la
proprietate
privată şi
protecţia
acesteia

Art.126
Economia

Art.127
Proprietatea
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Art,128
Proprietatea
cetăţenilor
străini şi a
apatrizilor

Art. 129
Activitatea
economică
externă

Schema 6. Convenţii internaţionale
Convenţii internaţionale
Convenţia euroasiatică din 09.09.1994
privind brevetele.*

Convenţia de la Berna din 09.09.1986
cu privire la protecţia operelor literare
şi artistice.******

Acordul din 06.11.1925 de la Haga
referitor la dreptul internaţional al
desenelor sau modelelor industriale.**

Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor străine.*******
Convenţia Europeană de arbitraj comercial
internaţional din 21.04.1961.*******

Convenţia asupra prescripţiei
extensive în materia de vînzarecumpărare internaţională de mărfuri
din New-York din 14.06.1994.***

Convenţia ONU din 11.04.1980 asupra
contractelor de vînzare-cumpărare
internaţională de mărfuri.*********

Convenţia de la Paris din 20.03.1883
pentru protecţia proprietăţii
industriale.****

Aranjamentul din 14.04.1891 de la
Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor.**********

Convenţia din 11.10.1985 de
constituire a Agenţiei Multilaterale de
Garantare a investiţiilor.*****

Tratat privind dreptul mărcilor din
28.10.1994.***********

* Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 615 din 27.10.1995, Ediţia oficială Tratate
internaţionale, 1999, v. 10, p.84.
** Ratificată prin Decretul Preşedintelui nr.229 din 30.12.1993, Op. cit, 1999, v. 7, p.149.
***Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1214 din 25.06.97, Op. cit, 1999, v.13, p.118.
**** Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1328 din 11.03.93, Op. cit., 1998, v.6, p.160.
***** Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1107 din 28.07.92, Op.cit., 1999, v2, p.
185.
****** Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.511 din 22.06.95, Op. cit., 1999, v.15,
p.169.
******* Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 87 din 10.07.98, Op. cit., 1999, v.15,
p.169.
******** Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1331 din 26.09.97, Op. cit., 1999, v. 8,
p. 52.
********* Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 115 din 20.05.94, Op. cit, 1999, v15,
p.67.
********** Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1624 din 26.10.93, Op. cit, 1999,
v.7, p.131.
*********** Ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr..614 din 27.10.1995, Op. cit., 1999,
v.10, p.101.
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Schema 7. Legile
Legile

Ordinare

Organice

- Legea cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi nr.845/92 (Monitor, 1994, nr.2)
-Legea societăţilor pe acţiuni nr.1134/97
(MO, 1997, nr.38-39);
- Legea cu privire la înregistrarea de stat a
întreprinderilor şi organizaţiilor, nr.1265/
2000 (MO, 2001, nr.31-34);
- Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare
nr.199/98 (MO, 1999, nr.27-28);
- Legea cu privire la faliment nr.786/1996
(MO, 1996, nr.58);
- Legea privind zonele antreprenoriatului
liber nr.145/93 (Monitor, 1993, nr.7);
- Legea privind acordarea de licenţe pentru
unele genuri de activitate, nr.332/99 (MO,
1999, nr.62-64);
- Legea cu privire la protecţia concurenţei
nr.1103/2000 (MO,2000, nr.166-168);
- Legea reglementării de stat a activităţii
comerciale externe, nr.1031/2000 (MO,
2000, nr.119-120);
- Legea privind barierele tehnice în calea
comerţului, nr.866/2000 (MO, 2000,
nr.65-67);
- Legea privind gospodăriile ţărăneşti
(de fermier), nr.1353/2000 (MO, 2001,
nr.14-15);
- Legea cu privire la grupele financiarindustriale, nr.1418/2000 (MO, 2001,
nr.27-28);
- Legea cooperaţiei de consum, nr.1252/
2000 (MO, 2000, nr.145-156);
- Legea privind măsurile antidumping,
compensatorii şi de salvgardare nr.820/
2000 (MO, 2001, nr.5-7);

- Legea cu privire la patenta de
întreprinzător, nr.93/98 (MO, 1998,
nr.72-73);
- Legea cu privire la susţinerea şi protecţia
micului business, nr.112/94 (MO, 1994,
nr.2);
- Legea cu privire la întreprinderea de stat
nr.146/94 (MO, 1994, nr.2);
- Legea cu privire la investiţiile străine
nr./92 (Monitor, 1994, nr.4);
- Legea cu privire la fondurile de investiţii
nr.1204/97 (MO, 1997, nr.45);
- Legea cu privire la instituţiile financiare
nr.550/95 (MO, 1996, nr.1);
- Legea vînzării de mărfuri, nr.134/94
(MO, 1994, nr.17);
- Legea cu privire la contabilitate nr.426/95
(MO, 1995, nr.28);
- Legea cu privire la leasing, nr.73/96
(MO, 1996, nr.49-50);
- Legea privind Zona Antreprenoriatului
Liber Expo-Business-Chişinău" nr.625/95
(MO, 1995, nr.nr,73);
- Legea privind Zona Antreprenoriatului
Liber "Tvardiţa", nr.626/95 (MO, 1995,
nr.73);
- Legea privind Zona Antreprenoriatului
Liber-Parcul de Producţie "OtaciBusiness" nr.1565/98 (MO, 1998,
nr.36-37)
- Legea privind Zona Antreprenoriatului
Liber-Parcul de Producţie "Taraclia"
nr.1529/98 (MO, 1998, nr.36-37);
- Legea privind Zona Antreprenoriatului
Liber-Parcul de Producţie "Valkaneş"
nr.1527/98 (MO, 1998, nr.36-37);
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Schema 8. Actele normative guvernamentale
Acte normative guvernamentale

Ordonanţe

- Art.106/2 din
Constituţie;
- Legea nr.399-XV
din 20.07.2001
privind abilitarea
Guvernului cu
emiterea
ordonanţelor
(MO, 2001,
nr.86-88).

Hotărîrile

- nr.500 din 10.11.1991 despre aprobarea
Regulamentului societăţilor economice
din Republica Moldova;
- nr.50 din 29.01.1992 cu privire la
aprobarea Regulamentului
înregistrării de stat a întreprinderilor în
RM (Monitor, 1992, nr.2);
- nr.51 din 29.01.1992 cu privire la
aprobarea Camera Înregistrării de Stat
pe lîngă Ministerul Justiţiei al RM
(Monitor, 1992, nr.1);
- nr.284 din 21.05.1993 cu privire la
aprobarea Regulamentului Întreprinderii
de arendă şi a Regulamentului antreprizei
de arendă (Monitor, 1993, nr.5);
- nr.387 din 06.06.1994 cu privire la
aprobarea Regulamentului-model a
întreprinderii municipale (MO, 1994, nr.2);
- nr.550 din 26.07.94 despre Regulamentul
provizoriu cu privire la holdinguri (MO, 1994,
nr.2);
- nr.770 din 20.10.1994 despre Regulamentul
cu privire la Consiliul de administrare a
întreprinderii de stat; Statutul-model al
întreprinderii de stat; Contractul-tip între
fondator şi managerul-şef al întreprinderii de
stat (MO, 1994, nr.14);
- nr.582 din 17.08.95 cu privire la reglementarea
monopolurilor (MO, 1995, nr.59-60);
- nr.547 din 04.08.95 cu privire la măsurile de
coordonare şi de reglementare de către stat a
preţurilor (tarifelor) (MO, 1995, nr.55-54);
- nr.1187 din 24.12.1997 cu privire la reforma
contabilităţii (MO, 1997, nr.88-91).
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Schema 9. Acte normative departamentale
Acte normative departamentale

Actele Băncii Naţionale

- Regulamentul cu privire
la autorizarea băncilor
nr.23 09/01 din 15.08.
1996 (MO, 1996,
nr.59-60);
- Regulamentul privind
deschiderea şi
închiderea conturilor
la băncile din
Republica Moldova
aprobat prin Hotărîrea
Consiliului, nr.415 din
30.12.1999 (MO, 2000,
nr.8-9);
- Regulamentul privind
decontările fără numerar
în Republica Moldova
N25/11-02 din 12.07.96
(MO, 1996, nr.63);
- Regulamentul cu privire
la creditele mari N3/09
din 01.12.1995 (MO,
1995, nr.70).

Actele Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare
- Hotărîrea nr.76-5 din 29.12.1997
despre aprobarea Instrucţiunei privind
modul de emisiune şi înregistrare de
stat a valorilor mobiliare (MO,1999,
nr.70-72);
- Hotărîrea nr.26-1 din 16.11.1995
despre aprobarea Instrucţiunei privind
modul de tranmitere a dreptului de
proprietate asupra hîrtiilor de valoare
şi înregistrarea tranzacţiilor (MO, 1997,
nr.76);
- Hotărîrea nr.32/9 din 07.09. 2000 cu
privire la efectuarea operaţiunilor cu
valorilor mobiliare pe piaţa secundară
(MO, 2000, nr.119-120);
- Regulamentul cu privire la Registrul
acţionarilor şi registrul posesorilor de
obligaţii ai societăţii pe acţiuni din
28.11.1994 (MO,1996, nr.5-6);
- Hotărîrea nr.28/1 din 01.10.1998
despre aprobarea Regulamentului cu
privire la procedura de lichidare a
fondurilor de investiţii (MO,1999,
nr.101-102);
- Hotărîrea nr.74/1 din 18.12.1997
privind aprobarea Regulamentului
cadru al Consiliului fondului de
investiţii (MO, 1998, nr.24-25);
- Hotărîrea nr.74/2 din18.12.1997
cu privire la aprobarea Regulamentului
cadru al Comisiei de cenzori a fondului
de investiţii (MO, 1998, nr.22-23).
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Actele Ministerelor,
Departamentelor,
Agenţiilor de Stat
Ordinul Ministerului
Finanţelor nr.174
din 25.11.1997 Cu
privire la aprobarea
şi punerea în
aplicare a
Standardelor
Naţionale de
Contabilitate şi
Planului de conturi
contabile al
activităţii ecomonico
-financiare a
întreprinderilor
(MO, 1997,
nr.88-91).

Schema 10. Practica judiciară (jurisprudenţa)
Practica judiciară (jurisprudenţa) - opiniile judecătorilor în privinţa
unor probleme juridice care sunt puse la baza unor hotărîri
judecătoreşti, precum şi concluziile făcute în hotărîrile
Plenului Curţii Supreme de Justiţie (art.13 CPC).
Practica judiciară, conform legislaţiei în vigoare,
nu are forţă obligatorie şi, deci, nu poate constitui
un izvor de drept, totuşi are un rol important la
adoptarea hotărîrilor concrete

Hotărîrile Plenului
Curţii Supreme
de Justiţie

Deciziile Colegiului
civil al Curţii Supreme
de Justiţie

- Hotărîrea Plenului nr.2 din
30.01.1996 cu modificările
din 20.12.1999 "Cu privire
la practica aplicării de către
instanţele judecătoreşti a
unor prevederi a Constituţiei
Republicii Moldova";
- Hotărîrea Plenului Curţii
Supreme de Justiţie din
01.04.1997.

- Decizia Colegiului civil
al Curţii Supreme de
Justiţie, nr.2r/a-82/99
din 28.04.1999;
- Decizia Colegiului civil
nr.2r/o-98/99 din 26.05.
1999.
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Schema 11. Principiile dreptului afacerilor
Principiile dreptului
afacerilor

Principiile
fundamentale
ale dreptului
Democraţiei
Egalităţii în
faţa legii
Separării
puterilor în
stat
Legalităţii

Principiile interramurale

Principiile ramurale

Inadmisibilităţii imixtunii în
viaţa privată a persoanelor
fizice

Libertatea activităţii
de întreprinzător

Inviolabilităţii proprietăţii

Intervenţiei statului în
activitatea economică

Egalităţii subiectelor
Apărării drepturilor şi
intereselor ocrotite prin lege
Libertăţii de a contracta
Consensualismului privitor
la forma actului juridic
Forţei obligatorii
(Pacta sunt servanta contractul trebuie respectat)
Autonomia de voinţă în
contracte
Dispozitivitatea normelor
juridice
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Concurenţei loiale
Existenţei normelor
elastice (bună
credinţă, bun
comerciant)

Schema 12. Sistema dreptului afacerilor
Sistema dreptului
afacerilor

Partea generală

Partea specială

1. Introducere în dreptul afacerilor;
2. Izvoarele dreptului afacerilor;
3. Obiectul dreptului afacerilor
(activitatea de întreprinzător);
4. Reglementarea juridică a activităţii de
întreprinzător;
5. Subiectele dreptului afacerilor;
a) Constituirea şi funcţionarea
Întreprinderilor;
b) Regimul juridic al patrimoniului;
c) Reorganizarea şi lichidarea
întreprinderilor;
d) Întreprinzători persoane fizice şi cele
echivalate lor; (deţinătorii de patente,
întreprinderea individuală, societatea
în nume colectiv, societatea în
comandită, gospodăria ţărănească);
e) Întreprinzători persoane juridice
(societatea cu răspundere limitată,
societatea pe acţiuni, întreprinderile
de stat, municipale, de arendă,
cooperative;
f) Întreprinderi cu statut juridic special;
6. Falimentul;
7. Regimul juridic al zonelor libere;
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Obligaţii comerciale
1. Contractul de vînzare-cumpărare
comercială;
2. Contractul de mandat comercial;
3. Contractul de comision;
4. Contractul de leasing;
5. Contractul de arendă;
6. Contractul de report;
7. Contractul de factoring;
8. Titlurile de credit (cambia şi
biletul la ordin).

Schema 13. Institutele dreptului afacerilor
Institutele dreptului
afacerilor
Societăţile comerciale
Contractele comerciale
Reprezentarea şi
intermedierea comercială
Dreptul bancar
Dreptul concurenţei
Dreptul proprietăţii
industriale
Dreptul hârtiilor de
valoare
Dreptul transportului
Dreptul asigurărilor
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Schema 14. Comparaţia dreptului civil şi dreptului afacerilor
Comparaţia dreptului civil
şi dreptului afacerilor *

Drept civil

Dreptul afacerilor

Normele comune se aplică mereu
cînd nu sunt norme speciale.

Normele speciale au prioritate
faţă de normele generale.

Naţionalism. Originalitate. Influenţa
deosebită a tradiţiilor şi obieceiurilor
naţionale.

Cosmopolitism. Unificarea normelor
în stat, în regiune, în lume.

Formalism. Cerinţele faţă de norme
sunt complicate şi obligatorii.

Libertatea totală de a alege forma.
Cerinţa faţă de formă este minimă
sau lispeşte.

Gratuitate. Actul se consideră a fi
cu titlu gratuit, dacă contrariul nu
a fost stabilit.

Onerozitate. Actul se consideră
a fi cu titlu oneros, dacă altfel nu
a fost prevăzut.

Criterii individuale în aprecierea
comportamentului persoanei
obligate.

Criterii abstracte în aprecierea
comportamentului
întreprinzătorului.

Răspundere pentru vinovăţie.
Persoana obligată (debitorul),
de regulă, răspunde cînd este
vinovat.

Răspundere fără vinovăţie.
Întreprinzătorul răspunde fără
vinovăţie.

* Елена Богатых, Гражданское и торговое право от
древнеримского к современному российскому, Москва,
Издательство ИНФРА-М, 1996, c.16.
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Schema 15. Tendinţele moderne ale dreptului afacerilor
Tendinţele moderne ale
dreptului afacerilor

Dezvoltatea institutului
persoanei juridice.

Internaţionalizarea
normelor de drept privat.

Intervenţia statului în
activitatea economică.

Creşterea influenţei factorului exterior
asupra dezvoltării sistemului de drept
naţional.

Extinderea şi amplificarea
influenţei dreptului public
asupra dreptului privat
al fiecărui stat luat în parte.

Dezvoltarea intensivă
a dreptului naţional
cu elemente de
extranietate.

Unificarea
dreptului
privat.

Apropierea noţiunilor
juridice a dreptului privat,
precum şi a izvoarelor
dreptului şi noţiunilor
juridice utilizate.

Schema 16. Dreptul comercial în dreptul comparat
Dreptul comercial în
dreptul comparat

State care recunosc dualismul
dreptului privat, adică divizarea
dreptului privat în drept civil şi
drept comercial: Franţa, România,
Germania.
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State care nu reconosc
dualismul dreptului
privat: Italia, Elveţia,
Rusia, Moldova.

CAPITOLUL II.
Tema 2. ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR
Schema 17. Activitatea umană
Activitatea umană - îndeletnicirea individului care
include tot ansamblul de acte fizice, intelectuale şi
morale făcute în scopul obţinerii unui anumit
rezultat.

Actele fizice - acţiunile
săvîrşite de una sau mai
multe persoane, utilizînd
forţa proprie ori uneltele
de muncă şi mecanismele
inventate pentru a înlocui
forţa fizică, în scopul
extragerii, cultivării sau
producerii de bunuri
materiale, executării
lucrărilor, prestării serviciilor,
cît şi utilizarea sau consumul
bunurilor materiale şi
beneficierea de rezultatul
serviciilor.

Actele intelectuale acţiunile săvîrşite de una sau
mai multe persoane cu
scopul de a cunoaşte
fenomenele şi procesele
lumii înconjurătoare, utilizînd
în exclusivitate raţiunea şi
gîndirea cu care sunt
înzestraţi. Ele se săvîrşesc
în artă, ştiinţă, tehnică etc.,
şi, de regulă, nu aduc profit
material autorului, dar au
scopul final uşurarea
activităţii fizice, implimentînd
în practică descoperirile,
inovaţiile şi alte realizări ale
ştiinţei şi tehnicii.

Actele morale - acţiunile
de comportament
săvîrşite de una sau mai
multe persoane pentru
respectarea unor norme
de convieţuire într-o
colectivitate. Ele nu au
scopul final obţinerea unui
profit material, ci urmăresc
o satisfacţie spirituală.
Exemple de acte morale
servesc cununia, botezul
etc.

Schema 18. Tipurile activităţilor fizice
Tipurile activităţilor fizice

Comerciale - activităţile aducătoare
de profit şi care au ca consecinţă o
majorare a patrimoniului pus în
circulaţie.

Necomerciale - activităţile de gestiune şi
consum a bunurilor, fiind practicate de o
categorie mai largă de subiecte decît
activităţile comerciale şi care, de regulă,
aduc o satisfacţie spirituală.
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Schema 19. Activităţi comerciale
Activităţi comerciale
(de întreprinzător)

Producerea
(fabricarea)
bunurilor
materiale transformarea
materiilor prime şi a
materialelor în
produse noi cu o
valoare mai mare.

Executarea
lucărilor îndeplinirea
unei anumite
lucrări, fie din
propriul
material, fie
din materialul
beneficiarului.

Prestarea serviciilor satisfacerea anumitor
necesităţi ale persoanelor
fizice şi juridice prin
acordarea serviciilor
consultative, informaţionale,
transportul de persoane
şi de mărfuri, deservirea
socială, de reclamă,
marketing, de asigurare,
etc.

Comercializarea
bunurilor realizarea mărfurilor
produse, fie
nemijlocit
consumatorilor, fie
intermediarilor.

Schema 20. Noţiunea activităţii de întreprinzător

Activitate de întreprinzător - activitatea de fabricare a producţiei, executare a licrărilor
şi prestare a serviciilor desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod
independent din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub
răspunderea lor patrimonială, pentru a-şi asigura o sursă stabilă de venit
Activitatea de întreprinzător
este:

legală

social utilă

independentă
şi din proprie
iniţiativă
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în nume
propriu

pe risc şi
răspundere
patrimonială
proprie

permanentă,
aducătoare
de beneficii

Schema 21. Limitele activităţii de întreprinzător
Limitele activităţii de
întreprinzător
Activităţi interzise fapte pedepsite
administrativ şi
penal.

Activităţi monopoluri
naturale
Activităţi practicate
în baza patentei de
întreprinzător

Activităţi licenţiate
Activităţi monopoluri
de stat

Activităţi practicare
liber

Schema 22. Activităţile supuse licenţierii
Activităţile supuse licenţierii sunt stabilite la Anexa
nr.2 din Legea privind acordarea de licenţe
pentru unele genuri de activitate.

Tipurile

Producerea:
- materialelor de
înmulţire şi săditor
pomicol, bacifer şi
viticol;
- seminţelor de legume;
- preparatelor biologice
şi a stimulentelor de
creştere a plantelor;
- articolelor de tehnică
şi optică medicală;
- etc.

Prestarea serviciilor:
- turistice;
- de asigurare;
- caselor de amanet;
- de audit;
- transportul de
călători auto;
- transportul
internaţional de
mărfuri;
- etc.
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Executarea
lucrărilor:
- de proiectare a
construcţiilor;
- de construcţie,
montaj a
edificiilor de
toate categoriile.

Comercializarea:
- băuturilor
alcoolice;
- articolelor din
tutun;
- benzinei şi
motorinei;
- etc.

Schema 23. Activităţi interzise
Activităţi interzise

Fapte pedepsite
penal
Practicarea
prostituaţiei
(art.105/1
Cod Penal)
Producerea sau
comercializarea
produselor
(mărfurilor)
necalitative
necomplete sau
neconforme
standardelor
(art.159 Cod
Penal)

Fapte pedepsite
administrativ

Proxenetismul
(art.105/2
Cod Penal)

Producerea sau
comercializarea
produselor
(mărfurilor)
periculoase pentru
viaţa şi sănătatea
consumatorilor
(art.159/1 Cod
Penal)
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Activitatea comercială
ilicită (art.156/2 CCA)
Desfăşurarea ilegală a
activităţii de întreprinzător
(art.162 CCA)

Schema 24. Activităţi monopol de stat
Monopol de stat - situaţia în care un număr limitat de agenţi economici sunt investiţi
de autorităţile administraţiei publice cu drep excepţional sau cu drepturi excepţionale
de a desfăşura activitate economică într-o anumită sferă: de producţie, de transport
de desfacere sau de achiziţie de mărfuri (servicii).

Activităţi monopol de stat (alin.3 art.10 din Legea
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi)

prepararea şi vînzarea substanţelor
narcotice, cu efect puternic şi toxic,
inclusiv semănatul, cultivarea şi
desfacerea culturilor ce conţin
substanţe narcotice şi toxice.

tratamentul prin intervenţie chirurgicală
şi metode invazive, supravegherea şi
tratamentul femeilor gravide, bolnavilor
care suferă de narcomanie, boli
dermatovenerice infecţioase, periculoase
şi deosebit de periculoase, precum şi
boli psihice în forme agresive şi
eliberarea avizelor corespunzătore.

efectuarea expertizei pentru
determinarea pierderii temporare
sau stabile a capacităţii de muncă,
precum şi a examenelor şi
controalelor medicale periodice şi
preventive decretate ale cetăţenilor.

confecţionarea ordinelor, a medaliilor.
producerea emblemelor ce confirmă
achitarea impozitelor şi taxelor de
stat.

confecţionarea şi comercializarea
tehnicii de luptă şi militare speciale,
oricăror feluri de arme, precum şi
reparaţia acestora (cu excepţia
armelor sportive şi de vînătoare)
confecţionarea şi comercializarea
muniţiilor şi substanţelor explozive.

evidenţa de stat, înregistrarea de stat şi
inventarierea tehnică (inclusiv
paşaportizarea) a bunurilor imobile,
restabilirea documentelor pentru dreptul
de proprietate şi administratea acestor
bunuri.

imprimarea şi baterea monedei, a hîrtiilor
de valoare de stat.
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Schema 25. Activităţi monopoluri naturale
Monopol natural - situaţia în care producerea, transportul, desfacerea, achiziţia de
mărfuri, de grupe de mărfuri interschimbabile, precum şi prestarea unor tipuri de
servicii, din cauze naturale, economice sau tehnologice, se află sub controlul
direct sau indirect al unui sau a mai multor agenţi economici.

Activităţi monopoluri naturale (Anexa nr.3 a
Hotărîrii Guvernului cu privire la reglementarea
monopolurilor, nr.582 din 17.08.1995)

organizarea şi funcţionarea transportului
pe căile ferate magistrale, funcţionarea
şi activitatea gărilor feroviare.

organizarea transportului auto pe
autostrăzile construite din bugetul
republican şi cel local.

organizarea activităţii porturilor fluviale
şi a căilor naturale şi artificiale de
navigaţie pe apă.

producerea, transportarea şi
comercializarea: energiei electrice
şi termice conectate la sistemul
energetic unic; de gaze;
telecomunicaţii.

servicii de colectare a gunoiului şi
zăpezii.

organizarea activităţii aeroporturilor
şi a sistemelor de dirigare a
circulaţiei aeriene.

prestarea serviciilor rituale
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Schema 26. Activităţi practicate în baza patentei de
întreprinzător
Activităţi practicate în baza patentei
de întreprinzător
(Anexa Legii cu privire la patenta de
întreprinzător, nr.93 din 15.07.1998)

Activităţi de comerţ şi
alimentaţia publică

Comerţul cu amănuntul
şi alimentaţia publică în
chioşcuri, tarabe, tejghele,
autovehicole şi alte
încăperi de forme
arhitectorale mici cu
produse alimentare,
industriale, cărţi,
obiecte anticariat,
producţie audio,
video, etc.

Activităţi de producţie şi
prestări de servicii

Producerea
- produselor de panificaţie
şi prepararea articolelor
de cofetărie şi vînzarea
lor;
- prelucrarea cerealelor,
seminţelor de floarea
soarelui, laptelui,
cărnii, lînei;
- cusutul, tricotarea şi
repararea îmbrăcămintei;
- confecţionarea şi
repararea încălţămintei;
- confecţionarea
articolelor meşteşugăreşti
şi vînzarea lor;
- producerea, prelucrarea
şi comercializarea
varului, etc.
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Prestarea serviciilor
- asistenţa juridică,
de detectiv şi paza;
- auditul;
- transportul de mărfuri;
- servicii logopedice,
masaj, îngrijirea bolnavilor;
- veterinare, zootehnice;
- dactilografiere;
- frizerie şi spălătorie;
- predarea şi meditarea
disciplinilor de studii
(limbi, muzică, artă
plastică, horeorgafie,
cultură fizică);
- reparaţii tehnice a
locuinţelor, a mobilei;
- fotografierea;
- aratul;
- închirierea apartamentelor;
- xeroxare;
- păstoritul, etc.

Tema 3. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător
Schema 27. Reglementarea juridică a activităţii de
întreprinzător
Reglementatea juridică a activităţii de întreprinzător - situaţie prin care
statul intervine în activitatea economică prin punerea în sarcina întreprinzătorului
individual şi a întreprinderilor a unui şir de obligaţiuni:

obţinerea
licenţei

ţinerea
evidenţei
contabile

protecţia
mediului
înconjurător

respectarea
drepturilor
consumatorilor

plata
impozitelor

limite impuse
la practicarea
activităţii
economice
externe

abţinerea de
la săvîrşirea
actelor de
concurenţă
neloială şi a
practicilor
monopoliste

Schema 28. Intervenţia statului în activitatea economică
Intervenţia statului în activitatea economică este impusă
de necesitatea de a proteja interesele majore
ale societăţii

Prin aceasta statul asigură:

formarea
bugetului

populaţia
cu locuri
de muncă

apărarea şi
securitatea
sa

concurenţa
legală
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protecţia
mediului
ambiant

respectarea
ordinei de
drept în
activitatea
economică

necesitatea
statului cu
resurse
materiale

§ 1. Obligaţia de a obţine licenţa
Schema 29. Noţiunea de licenţă şi conţinutul ei
Licenţa - actul care atestă capacitatea şi dreptul titularului
de a desfăşura un anumit gen de activitate în condiţii
care să asigure calitatea şi siguranţa mărfurilor
realizate şi serviciilor prestate.

Conţinutul licenţei
denumirea autorităţii
care o eliberează

genul de activitate pentru
care se eliberează

seria, numărul şi
data eliberării

condiţiile de desfăşurare
a activităţii

titularul licenţei
(persoana fizică
sau juridică căreia
i se eliberează) şi
datele de identitate

termenul de activitate

Schema 30. Actele necesare pentru eliberarea licenţelor
Actele necesare pentru
eliberarea licenţelor

- cererea;
- certificatul de înregistrare a întreprinzătorului;
- actele constitutive a întreprinzătorului;
- actele ce confirmă calificarea necesară pentru
persoanele fizice;
- bonul de plată a taxei de stat;
- avizul organului care eliberează licenţa cu
privire la existenţa condiţiilor necesare pentru
desfăşurarea genului de activitate pentru care
se solicită licenţa.
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Schema 31. Respingerea cererii de eliberare a licenţei
Respingerea cereii de
eliberare a licenţei
se face numai dacă:

solicitantul a
prezentat date
eronate sau actele
sunt falsificate.

solicitantul nu dispune
de condiţiile necesare
pentru desfăşurarea
genului de activitate
respectiv.

retragerea anterioară a licenţei
pentru acelaşi gen de activitate
şi dacă nu au fost înlăturate
temeiurile care au servit motiv
pentru retragere.

Schema 32. Acţiunea licenţei în timp
Acţiunea licenţei în timp

5 ani regula
generală

1 an pentru:
- organizarea lotereilor;
- întreţinerea cazinourilor şi aparatelor
de joc;
- importul şi comercializarea băuturilor
alcoolice, articolelor din tutun, a
benzinei şi motorinei;
- exploatarea transportului de călători;
- transportul internaţional de mărfuri;
- exploatarea transportului special, etc.

25

25 ani pentru:
- producerea,
transportul
şi furnizarea
energiei electrice
şi a gazelor
naturale.

nelimitat pentru
activităţi liberale:
- notar;
- avocat;
- audit.

Schema 33. Acţiunea licenţei în spaţiu
Acţiunea licenţei în
spaţiu

Pe teritoriul statului

Pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale

Extrateritorială

Schema 34. Încetarea acţiunii licenţei
Încetarea acţiunii licenţei

La cererea titularului
sau la încetarea
desfăşurării activităţii
licenţiate.

Prin declararea nulă,
dacă în actele prezentate
s-au descoperit date
eronate.
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Prin retragere, dacă
titularul a încălcat
condiţiile stipulate
în licenţă.

§ 2. Obligaţia de a ţine evidenţa contabilă
Schema 35. Noţiunea contabilităţii, scopul şi reglementarea ei
juridică
Contabilitatea - sistemul complex de evidenţă, informare şi gestiune
în baza căruia se determină indicatorii necesari pentru întocmirea
declaraţiilor, altor documente utilizate în vederea calculării şi
achitării impozitelor, efectuării decontărilor.

Scopul contabilităţii este de a asigura:
- înregistrarea cronologică şi
sistematică, prelucrarea şi
păstrarea informaţiei cu privire
la patrimoniu, cheltuielile de
fabricare şi circulaţie, decontările,
obligaţiile, drepturile şi
rezultatele obţinute, utilizate atît
pentru necesităţile proprii, cît
şi în relaţiile cu acţionarii, clienţii,
furnizorii, băncile, organele fiscale,
şi alte persoane fizice şi juridice;
- controlul operaţiunilor
patrimoniale efectuate, procedeelor
de prelucrare utilizate şi al
exactităţii datelor contabile;
- furnizarea informaţiei necesare
determinării patrimoniului naţional,
executării bugetului, precum şi
întocmirii dării de seamă financiare
pe ansamblul economiei naţionale.

Izvoarele:
- Legea Contabilităţii, nr.426/1995 (MO,
1995, nr.28);
- Hotărîrea Guvernului nr.710/1994 Cu privire
la programul de stat de trecere a Republicii
Moldova la sistemul mondial de contabilitate
şi statistică (MO, 1994, nr.10);
- Concepţia reformei contabilităţii aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1187/1997
(MO, 1997, nr.88-91);
- Ordonanţele Ministerului Finanţelor Cu
privire la aprobarea şi punerea în aplicare
a standerdelor Naţionale de contabilitate
şi planul de conturi contabile al activităţii
economico-financiare a întreprinderilor:
a) nr.174 din 25.12.1997 (MO, 1997, nr.88-91);
b) nr.16 din 29.01.1999 (MO,1999, nr. 35-38);
c) nr.39 din 30.03 1999 (MO, 1999, nr. 35-38);
d) nr.41 din 30.03.1999 (MO, 1999, nr. 35-38);
e) nr.32 din 03.03.2000 (MO, 2000, nr. 27-28);
f) nr.120 din 15.12.2000 (MO, 2000,
nr.163-165).
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Schema 36. Etapele evidenţei contabile
Etapele evidenţei
contabile

Întocmirea documentelor justificative acte scrise care adeveresc sau
autentifică operaţiunile economice,
inclusiv dispoziţiile şi permisiunile
conducerii (proprietarului) agentului
economic, instituţiei bugetare privind
realizarea lor.

Inventarierea - controlul şi autentificarea
documentară a existenţei şi situaţiei
bunurilor materiale, altor bunuri,
decontărilor şi obligaţiilor (datoriilor)
agentului economic, instituţiei bugetare,
precum şi evaluarea valorică a
patrimoniului.

Sistematizarea informaţiei în registrele
contabile - tabele întocmite în mod
special (jurnal-order, situaţie, tabel
de calcul), în care se efectuiază
înregistrările contabile despre
operaţiunile economice pe conturi.

Darea de seamă financiară - totalitatea
indicatorilor globali efectivi ai
contabilităţii, prezentată în forme stabilite
pentru uzufructuari (acţionari, creditori,
personal, organe de stat etc.) care
reflectă situaţia patrimonială şi financiară
a agentului economic, instituţiei bugetare
şi rezultatele activităţii lor economice.

Trimestrială

28

Anuală

§ 3. Obligaţiile de a achita plăţile obligatorii
Schema 37. Obligaţia de a achita plăţile obligatorii
Obligaţia de a achita
plăţile obligatorii

Cetăţenii au obligaţia să
contribuie prin impozite
şi taxe la cheltuielile
publice (art.58 din
Constituţie).
Întreprinderea este
obligată să se achite cu
bugetul, cu lucrătorii
angajaţi, cu creditorii,
precum şi alte obligaţii
(art. 7 Legea cu privire
la antreprenoriat şi
întreprinderi).

Izvoarele
- Legea privind sistemul public de asigurări
sociale nr. 489/99 (MO, 2000, nr.1-4);
- Codul Fiscal nr.1163/97 (MO, 1997, nr.62);
- Legea privind bazele sistemului fiscal
nr.1198/92 (Monitor, 1992, nr.11);
- Legea cu privire la Serviciul fiscal de stat
nr.876/92 (Monitor, 1992, nr.1);
- Legea privind taxele locale nr.18/94 (MO,
1994, nr.8);
- Legea privind sistemul bugetar şi procesul
bugetar, nr.847/96 (MO, 1997, nr.19-20).

Schema 38. Plăţile obligatorii în bugetul public naţional
Plăţile obligatorii în
bugetul public naţional

Contribuţii de asigurări
sociale - sume datorate
în mod obligatoriu de
participanţii la sistemul
public de asigurări
sociale.

Impozitul - plată obligatorie cu titlu
gratuit, care nu ţine de efectuarea
unor acţiuni determinate şi concrete
de către organul împuternicit sau de
către persoana cu funcţii de răspundere
a acestuia pentru sau în raport cu
contribuabilul care a achitat această
plată.
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Taxa - plată
obligatorie cu
titlu gratuit,
care nu este
impozit.

Schema 39. Clasificarea plăţilor obligatorii în bugetul
consolidat
Clasificarea plăţilor obligatorii
în bugetul consolidat

Impozite şi taxe în
bugetul local

Impozite şi taxe în
bugetul de stat

- impozitul pe venit;
- TVA;
- accizele;
- impozitul privat;
- taxa vamală;
- taxele percepute
în fondul rutier.

- impozitul funciar;
- impozitul pe bunurile imobile;
- impozitul pentru folosirea resurselor naturale;
- taxa pentru amenajarea teritoriului;
- taxa pentru dreptul de a organiza licitaţii locale şi loterii;
- taxa hotelieră;
- taxa pentru amplasarea publicităţilor (reclamei);
- taxa pentru dreptul de a aplica simbolica locală;
- taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale;
- taxa de piaţă;
- taxa pentru parcarea autovehiculelor;
- taxa balneară;
- taxa de la posesorii de cîini;
- taxa pentru dreptul de a efectua filmări cinematografice
şi televizate;
- taxa pentru trecerea frontierei de stat;
- taxa pentru dreptul de a vinde în zona vamală;
- taxa pentru dreptul de a presta servicii de transportare
a călătorilor;
- taxa pentru salubrizarea teritoriului, utilizarea
ambalajului, deşeurilor menajere solide şi de producţie.

Schema 40. Clasificarea impozitelor
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Clasificarea impozitelor
(art.1 Legea nr.1198/1992)

Directe

Indirecte

Impozitul pe imobil, pe venit

Accize, TVA

§ 4. Obligaţia de a exercita activitatea în limitele
concurenţei loiale
Schema 41. Noţiunea de concurenţă şi condiţiile de existenţă
Concurenţa - libera competiţie între agenţii economici care oferă pe o
piaţă determinată produse sau servicii ce tind să satisfacă nevoi
asemănătoare sau identice ale consumatorilor, desfăşurată în
scopul de a asigura exstenţa sau expansiunea comerţului.
Condiţiile existenţei concureţei

Liberalizarea
activităţii de
întreprinzător.

Existenţa unui număr
suficient de agenţi
economici privaţi.

Liberalizarea
preţurilor şi
tarifelor.

Asigurarea
cadrului
legal.

Schema 42. Funcţiile concurenţei
Funcţiile concurenţei

Reglator
al cererii
şi ofertei.

Factor determinant
la stabilirea preţului
mărfurilor şi serviciilor.
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Mecanism de repartizare
a profitului între agenţii
economici implicaţi în
producţia şi distribuţia
mărfurilor.

Schema 43. Instrumentele care influenţează concurenţa

Instrumentele care influenţează
concurenţa

Instrumente permise
concurenţei:

Instrumente nepermise
concurenţei:

actele de concurenţă neloială

diminuarea cheltuielilor de
producţie şi a preţurilor de
cost

practicile monopoliste
ridicarea calităţii mărfurilor
şi serviciilor

importul la preţ de dumping

stabilirea unui termen
mare de garanţie cît
şi garantarea serviciilor
postgaranţie

importul mărfurilor
subvenţionate
importul de mărfuri în proporţii
mari care cauzează sau pot
cauza prejudicii economiei
naţionale

intensificarea propagandei
comerciale (reclamei)
acordarea unor condiţii
avantajoase la vînzarea
mărfurilor
alte condiţii care sporesc
competitivitatea mărfurilor
şi serviciilor
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Schema 44. Acte de concurenţa neloială

Concurenţa neloială - încălcarea obligaţiei
comerciantului de a folosi în activităţile
comerciale sau industriale numai
procedee oneste, corecte.

Confuzia - folosirea
neautorizată a
emblemei comerciale,
a firmei sau a
marcajului mărfii,
precum şi copierea
ambalajului, aspectului
exterior al mărfii altui
agent economic.

Denigrarea - comunicarea
sau răspîndirea de
afirmaţii depreciative sau
comparative făcute de
agentul economic în
detrimentul unui
concurent în scopul de
a-i ştirbi sau de a-i
discredita întreprinderea
ori produsele.

Dezorganizarea
întreprinderii rivale folosirea sau divulgarea
informaţiilor de ordin
ştiinţific, de producţie şi
comerciale, inclusiv a
secretelor comerciale,
fără acordul posesorilor
acestor informaţii.

Schema 45. Acte de concurenţă născute din operaţiuni de
import
Acte de concurenţă născute
din operaţiuni de import
(art.2 Legea nr.820/2000)

Importul la preţuri de dumping introducerea unui produs pe piaţă la
un preţ inferior valorii sale nominale
dacă preţul de export al acestui produs,
în momentul exportului dintr-o ţară în
alta, este inferior preţului comparabil,
practicat în cadrul operaţiunilor
comerciale normale, pentru un produs
similar destinat consumatorului pe piaţa
internă a ţării exportatoare.

Importul mărfurilor subvenţionate acordare de către autorităţile publice,
direct sau indirect, a unor contribuţii
financiare agenţilor economici pentru
a rentabiliza activitatea de export.
Salvgardare - importul mărfurilor în
proporţii deosebit de mari sau în alte
condiţii care cauzează sau pot cauza
un prejudiciu grav ramurii industriei
naţionale.
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Schema 46. Practici monopoliste
Practici monopoliste - acapararea pieţei sau a unui segment
determinat al pieţei de către agenţii economici care ocupă o
situaţie dominantă într-un domeniu al producţiei de mărfuri,
executare de lucrări sau prestări de servicii.

Conform Legii cu privire la protecţia concurenţei
nr.1103/2000, sunt interzise:
Abuzurile de situaţia dominantă
pe piaţă. Poziţia dominantă
desemnează situaţia în care o
întreprindere fie singură, fie
împreună cu altele este în măsură
să domine piaţa unui produs sau
a unui serviciu în RM
(art. 6 din Lege).

Concentrarea economică -acţiunile de
transfer a proprietăţii sau a folosinţei bunurilor,
drepturilor sau obligaţiilor unei întreprinderi
care are ca obiect sau ca efect să permită
unei întreprinderi ori unui grup de
întreprinderi să exercite direct sau indirect o
influenţă determinată asupra uneia sau mai
multor întreprinderi (art.17 din Lege).

Acordurile anticoncurenţiale înţelegeri exprese sau tacite între
întreprinderi sau asociaţii de
întreprinderi, care au ca obiect
restrîngerea, împiedicarea sau
denaturarea concurenţei
(art.7 din Lege).

Restricţiile anticoncurenţiale ale organelor
de stat. Autorităţile administraţiei publice nu au
dreptul să:
- interzică constituirea de noi întreprinderi;
- dea indicaţii privind persoanele cu care
trebuie să contracteze;
- acorde facilităţi fiscale sau de altă natură
numai pentru unele întreprinderi;
- stabilească alte condiţii discriminatorii sau de
privilegii pentru unii agenţi economici
(art.9 din Lege).
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§ 5. Reglementarea activităţii comerciale externe
Schema 47. Activitatea economică externă
Activitatea economică externă - ansamblul operaţiunilor
şi activităţilor avînd ca obiect schimbul de
mărfuri, lucrări şi servicii la scară
internaţională

Principii de reglementare:
- promovarea unei politici
unice a RM în domeniul
comerţului exterior;
- centralizarea sistemului
reglementării de stat;
- unificarea teritoriului
vamal;
- prioritatea măsurilor
economice;
- nediscriminarea
participanţilor la AEE;
- protecţia de stat a
drepturilor şi intereselor;
- libertatea schimbului
internaţional.

Izvoarele de reglementare:
Legea reglementării de stat a activităţii
comerciale externe nr.1037/2000
(MO, 2000, nr.119-120);
Hotărîrea Guvernului nr.777/1997 privind
perfecţionarea mecanismului de reglementare a
comerţului exterior (MO, 1997, nr.59-60) prin
care au fost aprobate Regulamentele:
- cu privire la modul de eliberare a licenţelor
pentru exportul şi importul mărfurilor;
- cu privire la modul de evidenţă şi supraveghere
a importului, exportului de mărfuri prime
(executarea lucrărilor, prestarea serviciilor) în
baza contractelor de prelucrare în lohn
(cooperaţie de producţie);
- cu privire la licenţierea importului de băuturi
alcoolice şi articole din tutun.
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Schema 48. Metodele reglementării activităţii economice
externe
Metodele reglementării activităţii
economice externe

Reglementarea tarifar
vamală, conform
Codului Vamal şi
Legii privind tariful
vamal, precum şi
de actele OMC.

Stabilirea taxelor
excepţionale
(taxe speciale,
antidumping şi
compensatorii).

Reglementarea
netarifară,
cotare şi
licenţiere.

Schema 49. Tipurile de activităţi comerciale externe
Tipurile de activităţi
comerciale externe

Export - totalitatea operaţiunilor
comerciale prin care din
Moldova se scot mărfuri,
lucrări, rezultatele activităţii
intelectuale sau se transmit
drepturi exclusive.

Import - totalitatea operaţiunilor
comerciale prin care în Moldova
se introduc mărfuri, lucrări,
precum şi rezultatele activităţii
intelectuale sau se transmit
drepturi exclusive.
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Schema 50. Condiţiile de aplicare a interdicţiilor la import sau
export
Condiţiile de aplicare a interdicţiilor sau
restricţiilor la import şi/sau export
(art.11 din Legea nr.1031/2000)
Păstrarea patrimoniului
cultural

Respectarea ordinei publice

Ocrotirea vieţii şi sănătăţii
oamenilor

Asigurarea securităţii
statului

Ocrotirea mediului ambiant,
inclusiv a florei şi faunei

Susţinerea producătorului
naţional

Îndeplinirea angajamentelor
internaţionale ale Moldovei

Schema 51. Interdicţii la import în Moldova a mărfurilor
Interdicţii la importul mărfurilor
în Moldova
Neconforme standardelor
naţionale.

Interzise pentru utilizare ca
fiind periculoase.

Nemarcate sau neînsoţite
de certificate de conformitate
din ţara de export.

Cu defecte ce prezintă pericol
pentru consumatori.

Care prezintă pericol pentru
securitatea naţională,
sănătatea oamenilor, regnul
animal şi vegetal, mediu.
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Schema 52. Licenţa de export-import
Licenţa de export-import - autorizare eliberată
de stat unui agent economic pentru
săvîrşirea operaţiunilor de comerţ
exterior
Felurile licenţei

Ordinară - autorizaţie
nominală eliberată unui
agent economic pentru
afectuarea unei anumite
tranzacţii economice
externe.

Generală - permite
efectuarea operaţiunilor
de import-export într-o
ţară sau un grup de ţări
într-un volum stabilit.

Schema 53. Declararea mărfurilor care sunt obiecte ale
operaţiunilor de comerţ
exterior
Declararea mărfurilor care sunt
obiecte ale operaţiunilor de
comerţ exterior

Declararea mărfurilor
la import

Declararea mărfurilor
la export
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§ 6. Alte obligaţii ale întreprinzătorilor
Schema 54. Alte obligaţii ale întreprinzătorilor

Alte obligaţii ale întreprinzătorilor
Respectarea drepturilor şi
intereselor consumatorilor
(art.7 Legea nr.845/1992,
Legea privind protecţia
consumatorilor nr.1453/1993,
(Monitor, 1993, nr.10).

Fabricarea şi prestarea serviciilor
calitative, respectînd normele
de certificare şi standartizare
(art.7 Legea nr.845/1992, Legea
cu privire la cetrificare nr.652/1999
(MO, 2000, nr.12-13), Legea cu
privire la standartizare,
nr.590/1995 (MO, 1996, nr.11-12).

Asigurarea protecţiei mediului
înconjurător (art.7 Legea
nr.845/1992 şi Legea nr.1515/
1995 privind protecţia mediului
înconjurător (Monitor, 1993,
nr.10).

Respectarea normelor sanitare
(art.7 Legea nr.845/1992,
Legea privind asigurarea
sanitaro-epidemiologică a
populaţiei nr.1513/1993 (Monitor,
1993, nr.9).

Respectarea normelor securităţii
muncii (art.7 Legea nr.845/1992,
Legea cu privire la protecţia
muncii nr.625/1991 (Monitor,
1991, nr.6.1).
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CAPITOLUL III.
Tema 4. SUBIECTELE DREPTULUI AFACERILOR
§ 1. Noţiuni generale şi clasificări
Schema 55. Subiectele dreptului afacerilor
Subiectele dreptului
afacerilor

Persoane fizice

Persoane juridice

Statul şi unităţile
administrativ-teritoriale

Schema 56. Întreprinzători - persoane fizice şi echivalaţi
acestora
Întreprinzători persoane fizice
şi echivalaţi acestora

Titularul patentei
de întreprinzător

Fondatorul
gospodăriei
ţărăneşti

Întreprinderea fără
personalitate juridică

Persoana fizică
cetăţean a RM

Întreprinderea
individuală

Persoana fizică
cetăţean străin
cu domiciliu în
RM

Societatea în nume
colectiv
Societatea în
comandită

Persoana fizică
apatrid cu
domiciliu în RM
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Schema 57. Persoanele juridice
Persoanele juridice

Comerciale - persoanele principalul
scop a cărora este obţinerea profitului
şi repartizarea acestuia între
participanţi (asociaţi, acţionari,
fondatori, membri).

Necomerciale - persoanele care
practică activitatea de întreprinzător,
dar nu au scopul principal obţinerea
profitului şi nu distribuie profitul între
participanţi (fondatori, membri).

Schema 58. Organizaţiile necomerciale
Organizaţiile necomerciale care au
dreptul de a practica activităţi
de întreprinzător

Organizaţii

Asociaţii
obşteşti

Instituţii

Organizaţii
religioase

Fundaţii
Instituţii
Mişcări

Schema 59. Forme de întreprinderi (organizaţii comerciale)
Forme de întreprinderi
(organizaţii comerciale)

Societatea cu răspundere
limitată

Întreprinderea de
stat

Societatea pe
acţiuni

Întreprinderea
municipală

Cooperativa de
producţie

Întreprinderea de
arendă
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Schema 60. Criterii de clasificare a persoanei juridice
Clasificări a persoanei juridice

Societăţi pe persoane
După obiectul asocierii

Cooperativele, asociaţile
obşteşti. Societăţile în nume
colectiv şi societăţile în
comandită nu sunt
persoane juridice,dar au
toate elementele necesare
persoanei juridice.

Societăţi pe capitaluri

După scopul urmărit
de persoana juridică

Societăţile pe acţiuni,
SRL, fundaţiile.

Persoane juridice cu scop lucrativ (comercial),
care au scopul principal realizarea profitului
şi repartizarea acestuia între asociaţi.
Persoane juridice fără scop lucrativ, care nu
au scop principal obţinerea profitului şi nu îl
repartizează între asociaţi.
Persoane juridice cu patrimoniu privat

După sursa patrimoniului

Persoane juridice cu patrimoniu de stat
Persoane juridice cu patrimoniu mixt

După ansamblul drepturilor
fondatorilor (membrilor,
asociaţilor) asupra
persoanei juridice şi
asupra patrimoniului
acestuia.

Drepturi de creanţă a
fondatorilor asupra
persoanei juridice

SA
SRL
Cooperativa

Drepturi reale ale
fondatorilor
persoanei juridice.

Întreprinderile de
stat
Întreprinderile
municipale

Lipsa unor drepturi
reale sau de creanţă
ale fondatorilor asupra
persoanei juridice

Organizaţii obşteşti,
religioase.
Asociaţii.
Fundaţii.
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Schema 61. Clasificarea organizaţiilor comerciale
Clasificarea organizaţiilor
comerciale

După natura
întreprinderilor

După întinderea
răspunderii
asociaţilor

Întreprinderi
pe persoane
Întreprinderi
pe capitaluri

Cooperativa de producţie,
societatea în nume colectiv,
societatea în comandită.*
Societăţile pe acţiuni

Întreprinderi ai cărorasociaţi răspund: nelimitat societatea în nume colectiv, societatea în comandită;
subsidiar - cooperativa de producţie.
Întreprinderi ai căror
asociaţi nu răspund
pentru obligaţiile
acesteia.

SA, SRL, întreprinderea
de stat, municipală, de
arendă.

Microîntreprinderi - au un număr mediu
anual de salariaţi de pîna la 19 persoane.
După numărul
de salariaţi

Întreprinderi mici - au un număr mediu
anual de salariaţi de la 20 la 75 de
persoane.
Întreprinderi mari - au un număr
de salariaţi mai mare de 75 persoane.

După structura
capitalului social

Întreprinderi al căror
capital nu se divide.

Întreprinderi de stat,
municipale.

Întreprinderi al căror
capital se divide în
cote părţi.

SRL, cooperativele de
producţie,societăţile în
nume colectiv şi în
comandită.

Societăţi al căror
capital social se
divide în acţiuni.

Societăţile pe acţiuni. În
legislaţia română, franceză
- societatea în comandită
pe acţiuni.
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Schema 62. Clasificarea organizaţiilor comerciale
(Continuare)
Clasificarea organizaţiilor
comerciale

După
posibilitatea
emiterii de
valori
mobiliare

Întreprinderi care emit
valori mobiliare (acţiuni,
obligaţiuni).
Întreprinderi care nu pot
emite valori mobiliare

Societăţile pe
acţiuni
SRL, cooperativele de
producţie, întreprinderile de stat, municipale,
de arendă

Întreprinderi monopoliste

După
volumul
afacerilor

Întreprinderi care ţin o situaţie dominantă
pe piaţă. Ele produc şi realizează sau
importă şi realizeaza mai mult de 35%
din piaţa unui produs a Republicii
Moldova.
Celelalte întreprinderi. Cele care nu sunt nici
monopoliste şi nici nu ocupă o poziţie
dominantă.

Întreprinderi:
După tipul
principal de
activitate

Instituţii financiare

Companii de asigurare
Burse: de valori, de
mărfuri
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industriale
de comerţ
de investiţii
de transport
prestări de servicii

§2. Constituirea şi funcţionarea organizaţiilor comerciale
Schema 63. Procedura de constituire a
organizaţiilor comerciale

Procedura de constituire a
organizaţiilor comerciale

Negocierea dintre potenţialii
fondatori
Elaborarea actelor constitutive
Aprobarea actelor constitutive

Formarea capitalului social
Prezentarea actelor necesare
pentru înregistrare
Verificarea actelor de către
organul de înregistrare

Înregistrarea organizaţiei
comerciale, eliberarea
certificatului de înregistrare
şi înscrierea în Registrul de
Stat

Respingerea
cererii de
înregistrare
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Schema 64. Actele constitutive ale organizaţiilor comerciale
Actele de constituire

Statutul**

Contractul de constituire*

1. Denumirea persoanei juridice;
2. Sediul;
3. Data constituirii;
4. Termenul de activitate;
5. Obiectul de activitate;
6. Răspunderea fondatorului pentru
obligaţiile persoanei juridice;
7. Datele de identitate ale fondatorului: pentru
persoana fizică - numele, prenumele,
domiciliul; pentru persoana juridică - denumirea, sediul, naţionalitatea;
8. Patrimoniul persoanei juridice şi ordinea de
formare a acestuia;
9. Modul de transmitere a aporturilor fondatorilor
sau participarea personală a acestora;
10. Modul de repartizare a veniturilor;
11. Modul de primire şi excludere a fondatorilor;
12. Ordinea de reorganizare a persoanei juridice;
13. Ordinea de lichidare a persoanei juridice şi
destinaţia activelor după lichidare;
14. Alte date neinterzise de lege.

1. Denumirea persoanei juridice;
2. Sediul;
3. Termenul de activitate;
4. Obiectul de activitate;
5. Patrimoniul, ordinea de formare
şi modificare a acestuia;
6. Modul de formare, activitate şi
atribuţiile organelor persoanei
juridice;
7. Modul de desemnare şi revocare a
membrilor organelor persoanei
juridice;
8. Reorganizarea şi lichidarea
persoanei juridice;
9. Destinaţia activelor persoanei juridice care se lichidează;
10. Modul de primire, retragere şi
excludere a participanţilor
(asociaţilor, membrilor);
11. Modul de repartizare a profitului;
12. Date cu privire la filiale şi
reprezentanţe;
13. Alte date neinterzise de lege.

* Contractul de constituire se semnează de toţi fondatorii
** Statutul este aprobat de fondatori (adunarea fondatorilor) şi
semnat de ei sau de persoanele împuternicite de acestea.
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Schema 65. Actele necesare pentru înregistrarea
organizaţiei comerciale
Actele necesare pentru întregistrarea
organizaţiei comerciale

1. Cererea de înregistrare;
2. Actele constitutive;
3. Dovada plăţii taxei de înregistrare;
4. Documentul care confirmă dreptul asupra sediului;
5. Documentul care confirmă că denumirea corespunde cerinţelor legii;
6. Înscrisul bancar prin care se dovedeşte patrimoniul minimal necesar;
7. Documentul care confirmă plata taxei de timbru, pentru întreprinderile
care au capital social;
8. Autorizaţia Departamentului Administrării Proprietăţii de Stat pentru
persoanele juridice asupra patrimoniului căruia statul deţine drepturi.
9. Alte documente necesare pentru unele categorii de persoane juridice.

Schema 66. Temeiurile pentru refuzarea înregistrării
Temeiurile pentru refuzarea
înregistrării

Încălcarea modului
legal de constituire
a organizaţiei
comerciale.

Încălcarea prevederilor
actelor normative la
întocmirea actelor de
constituire.
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Neprezentarea actelor
necesare pentru
înregistrare, precum şi
includerea în conţinutul
lor a datelor ce nu
corespund realităţii.

Schema 67. Datele înscrise în Registrul de stat
Datele înscrise în Registrul de
stat în mod obliagtoriu:

denumirea completă şi
abreviată a întreprinderii
sau organizaţiei

data şi numărul de înregistrare
a întreprinderii şi organizaţiei

modalitatea de constituire a
întreprinderii sau organizaţiei
(înfiinţată sau reorganizată) şi
datele despre succesiunea de
drept

sediul şi numerele de
telefon ale întreprinderii
sau organizaţiei, ale
filialelor şi reprezentanţelor
lor

mărimea capitalului social
şi a cotelor de participare
ale fondatorilor (asociaţilor),
datele din buletinul de
identitate, domiciliul
persoanei fizice sau
numărul de înregistrare
şi sediul persoanei juridice

numele, prenumele, datele din
buletinul de identitate, adresa
de la domiciliu şi numărul de
telefon al managerului
principal
data înregistrării modificărilor
operate în documentele de
constituire ale întreprinderii
sau organizaţiei, esenţa
modificărilor

datele cu privire la începerea,
suspendarea sau încheierea
procedurii de reorganizare
sau de lichidare, prevăzute
de legislaţie

modul de încetare a activităţii
întreprinderii sau organizaţiei
(prin reorganizare sau lichidare)

numele persoanei autorizate
a oficiului teritorial al Camerei
care a efectuat înregistrarea

genurile principale de activitate
şi termenul de activitate
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Schema 68. Principiile înregistrării
Principiile înregistrării

Publicitatea. Actele care se depun
la organul de înregistrare sunt
accesibile tuturor celor
interesaţi.

Autenticitatea. Datele incluse în actele
prezentate pentru înregistrare şi
incluse în Registru se consideră
a fi veridice.

Schema 69. Scopurile înregistrării de stat

Scopurile înregistrării de
stat a organizaţiilor
comerciale

Acordarea de date
informative solicitanţilor,
date care conform art.31
din Legea cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi
trebuie să fie publice

Executarea controlului
de stat asupra
constituirii organizaţiilor
comerciale şi lupta
împotriva practicii
ilegale de întreprinzător

Ţinerea evidenţei
statistice pentru
aplicarea măsurilor
de reglementare a
economiei

Efectuarea politicii de
impozitare
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Schema 70. Personalitatea juridică a organizaţiilor comerciale
Personalitatea juridică a
organizaţiilor comerciale

Elementele constitutive

Structura
organizatorică

Organ suprem (fondator, adunare generală a
membrilor, asociaţilor, acţionarilor). Asigură
activitatea unui colectiv de persoane ca un tot
întreg, formînd o voinţă unică. Organul executiv
(conducător, preşedinte, director, administrator)
gestionează şi reprezintă persoana juridică.
Exprimă voinţa persoanei juridice în raport cu terţii.

Patrimoniu
distinct

Patrimoniul persoanei juridice este ansamblul
de drepturi şi obligaţii cu conţinut economic.
Patrimoniul persoanei juridice este distinct de
patrimoniul participanţilor (fondatorilor, membrilor,
asociaţilor). În patrimoniu se includ bunuri corporale
(mobile şi imobile) şi necorporale.

Răspundere
patrimonială
proprie

Persoana juridică răspunde pentru obligaţiile
asumate cu toate bunurile sale. În cazurile indicate
de lege, statut sau contract răspunderea pentru
obligaţiile persoanei juridice poartă şi alte persoane
(membrii cooperativei de producţie, fidejusorii).

Scop
propriu

Scopul trebuie să fie legal şi determinat. Scopul
organizaţiei comerciale este lucrativ (comercial).
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Schema 71. Atributele de identificare ale organizaţiilor
comerciale
Atributele de identificare a organizaţiilor comerciale

Principale

Facultative

Denumirea (art.26 Cod civil,
art.24-26 Legea nr.845/1992)

Sediul (art.27 Cod civil, art.27
alin.2 Legea nr.845/1992)

Numărul de
înregistrare

Capitalul
social

Contul bancar

Emblemă,
simboluri

Codul fiscal

Telefon
Fax
Poşta electronică

Marca
comercială
(de producţie,
de comerţ,
de servicii)

Schema 72. Funcţionarea organizaţiilor comerciale
Funcţionarea organizaţiilor
comerciale

Drepturile şi obligaţiile
participanţilor organizaţiilor
comerciale (fondatori,
asociaţi, acţionari, membri)

Structura organizatorică
a organizaţiilor comerciale
(organele organizaţiilor
comerciale)
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Schema 73. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor (fondatorilor,
membrilor)
Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
(fondatorilor, membrilor)

Obligaţii

Drepturi

Patrimoniale

Nepatrimoniale

de a pretinde la o parte
din profit; de a pretinde
la o parte din active în
cazul lichidării.

de a participa la
conducerea
organizaţiei
comerciale

de a contribui cu bunuri
sau cu propria activitate
la formarea patrimoniului
organizaţiei comerciale

Schema 74. Organele organizaţiei comerciale
Organele organizaţiei

Organe obligatorii

Organe facultative

Organul suprem de decizie:
Fondatorul, Adunarea
participanţilor, asociaţilor,
membrilor, acţionarilor

Organ de supraveghere:
Consiliu, Consiliu de
supraveghere.
Organ de control
(Comisia de cenzori,
Auditori)

Organul executiv
(organ de conducere)
Organ colegial - Comitet
de conducere, Direcţie,
Consiliu de administraţie;
Organ unipersonal Director, Preşedinte

Organe consultative
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Schema 75. Competenţa organul suprem de decizie
Competenţa organului suprem de decizie

1. Aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv;
2. Formează alte organe ale persoanei juridice şi deleghează
acestora împuterniciri, aprobă rapoartele periodice ale
acestora;
3. Aprobă raportului financiar al societăţii;
4. Decide modul de utilizare a patrimoniului şi a venitului;
5. Determină obiectul de activitate;
6. Aprobă remunerarea membrilor organelor, dacă nu a delegat
această împuternicire altor organe;
7. Decide constituirea filialelor şi reprezentanţelor;
8. Decide majorarea sau reducerea capitalului;
9. Decide reorganizarea persoanei juridice;
10. Decide lichidarea persoanei juridice şi aprobă bilanţul de
lichidare;
11. Decide asupra altor chestiuni.
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Schema 76. Organul executiv

Competenţa organului executiv

Atribuţii de gestionare

Atribuţii de reprezentare
Încheie în numele organizaţiei
comerciale acte juridice

Aprobă statele de funcţii şi
structura economică.
Organizează executarea hotărîrilor
organului suprem şi a scopurilor
statutare.

Reprezintă interesele organizaţiei
comerciale în raport cu organele
de stat, în instanţele judecătoreşti,
şi în oricare raporturi cu terţii.

Organizează ţinerea evidenţei
contabile şi statistice.
Întocmeşte dările de seamă,
bilanţul şi inventarierea.
Asigură controlul asupra utilizării
optimale a resurselor financiare
şi materiale.
Creează condiţiile necesare de
muncă pentru angajaţii societăţii.
Exercită alte împuterniciri de
gestiune a organizaţiei
comerciale.
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§ 3. Patrimoniul organizaţiilor comerciale
Schema 77. Noţiunea, caracterele şi funcţiile
patrimoniului

Patrimoniul - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică
ce aparţin unui subiect de drept.

Funcţiile patrimoniului

Caracterele juridice ale patrimoniului
este o universalitate juridică şi nu
una de fapt

constituie gajul general al creditorilor
chirorgafari

numai persoanele fizice şi juridice
pot avea un patrimoniu

explică şi face posibilă subrogaţia
reală cu titlu universal

orice persoană are un patrimoniu

explică şi face posibilă transmiterea
universală şi cu titlu universal

patrimoniul este unic, fiindcă o
persoană nu poate avea decît
un singur patrimoniu
patrimoniul poate fi împarţit în
mai multe mase de bunuri,
fiecare dintre ele cu un regim
juridic distinct
patrimoniul este inalienabil
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Schema 78. Clasificarea bunurilor după importanţa majoră
pentru dreptul afacerilor
Clasificarea bunurilor după importanţa
lor majoră pentru dreptul afacerilor

După modul de
percepere

Corporale

După criteriul
financiar-economic

Mijloace
economice

După natura
juridică

Surse
economice

Mobile

Incorporale

Imobile

Mijloace fixe

Capital
propriu

Mijloace
circulante

Capital
atras

Schema 79. Clasificarea bunurilor după modul de percepere
Clasificarea bunurilor după modul
de percepere

Buniri corporale

Bunuri incorporale

Sunt corporale acele bunuri care au o
existenţă materială, fiind perceptibile
simţurilor omului: o casă, un automobil,
o cantitate de alimente, un cal de tracţiune etc.

Sunt incorporale acele bunuri a căror
existenţă abstractă, ideală, pot fi
percepute doar cu "ochii minţii":
drepturile patrimoniale, marca de
producţie sau de serviciu, denumirea
firmei de întreprinzători, o invenţie etc.
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Schema 80. Clasificarea bunurilor după natura juridică
Clasificarea bunurilor după natura
juridică

Bunuri imobile
Sunt considerate imobile bunurile care,
prin natura lor, au o aşezare fixă şi care
nu pot fi mutate din loc în loc fără a-şi
pierde valoarea şi destinaţia lor economică (terenurile şi tot ce este strîns
legat de suprafaţa acestora) (a se vedea
Codul funciar, Legea cu privire la
cadastrul bunurilor imobile).

Bunuri mobile

Sunt considerate mobile bunurile care se pot
mişca dintr-un loc în altul fie prin forţă proprie,
fie prin forţă străină, fără a-şi pierde valoarea
lor economică sau destinaţia (un automobil, o
carte, un cal de tracţiune, un computer,
acţiunile şi obligaţiunile emise de o societate
comercială).
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Schema 81. Clasificarea bunurilor după criteriul financiareconomic (pentru întreprinzător şi persoane juridice)
Clasificarea bunurilor după criteriul financiar-economic
pentru întreprinzători şi persoane juridice

Fonduri
fixe
Mijloace
economice

Fonduri
circulante

Capital
propriu

Surse ale
mijloacelor
economice
Capital
atras

Bunurile corporale care iau parte la mai
multe cicluri de producţie, ele
consumîndu-se treptat şi transferîndu-şi
parţial valoarea asupra produselor fabricate
pe măsura uzării lor (clădirile, terenurile,
utilajele, automobilele).

Bunurile care se consumă integral în
fiecare ciclu de producţie, îşi schimbă
forma materială şi-şi transferă valoarea sa
integral asupra producţiei finite (materiile
prime, materialele, combustibilul,
mărfurile produse şi stocate în depozite,
sumele băneşti etc).

Capitalul prin care fondatorii contribuie la
formarea patrimoniului persoanei juridice,
precum şi plăţile pe care aceştia le efectuiază,
inclusiv fondurile de rezervă şi beneficiul
nerepartizat.
Reprezintă sumele de bani sau bunurile
utilizate în activitate de întreprinzător sau de
presoana juridică împrumutate de ea
creditorilor săi şi care urmeată a fi restituite.
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Schema 82. Capitalul propriu
Capitalul propriu

Capitalul social - expresia
bănească a tuturor
aporturilor fondatorilor,
asociaţilor, acţionarilor.

Capitalul de rezervă cel puţin 15% din
valoarea capitalului
social.

Beneficiile
nerepartizate

Schema 83. Funcţiile capitalului social

Funcţiile capitalului social

Serveşte ca
bază materială
a organizaţiei
comerciale.

Serveşte ca garanţie
a organizaţiei
comerciale.
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Serveşte ca mecanism
de legătură între
organizaţia comercială
şi fondatorii săi.

Schema 84. Capitalul social minim stabilit în actele normative
Capitalul social minimal stabilit
în actele normative

Societăţile pe
acţiuni

de tip
deschis 20 000 lei
de tip
închis 10 000 lei

SRL 300 s.m.

Societăţile cu un
statut juridic special

Societăţile care practică
activităţi:

Fondurile de
investiţii -5 000
000 lei

cazinouri - 600 000 lei

Instituţiile
financiare - 32
mln lei
Bursele de
mărfuri - 1 mln
lei
Bursele de
valori - 500 mii
lei

loterei naţionale - 250 000
lei
loterei regionale - 150 000
lei
pariuri, săli automate
de joc - 200 000 lei
jocuri de abilitate - 50 000
lei
automate de joc - 25 000
lei
importul benzinei şi
motorinei - 200 000 lei
importul şi comercializarea
angro a benzinei şi motorinei
200 000 lei
comercializarea cu amănuntul
a benzinei şi motorinei - 100
000 lei
casele de schimb valutar 200 000 lei
lombardurile:
municipale - 25 000 lei
rurale - 15 000 lei
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Schema 85. Modificarea capitalului social
Modificarea capitalului
social

Majorare

Prin aporturi
noi
aporturi
suplimenare
ale asociaţilor
sau acţionarilor

Reducere

Prin incorporarea
beneficiului şi
rezervelor în
capitalul social

Prin restituirea
unor active
către fondatori

aporturi a noilor
acţionari sau
asociaţi

Schema 86. Bunurile incorporale
Bunurile incorporale

Denumirea
de firmă

Invenţia

Emblema

Dreptul
de autor

Denumirea de origine
şi indicaţia geografică

Clientela şi vadul
comercial

Marca
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Fără restituire, dar cu
dorinţa de a reduce
capitalul social pînă
la valoarea activelor

Schema 87. Denumirea de firmă
Denumirea de firmă a organizaţiei
comerciale trebuie să conţină:

forma de
organizare

genul principal
de activitate

numele, denumirea,
îmbinarea de litere, cuvinte
strict individuale

Schema 88. Funcţiile denumirii de firmă

Funcţiile denumirii de firmă

Identificarea
organizaţiei comerciale

Atragerea
clientelei
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Credibilitatea organizaţiei
comerciale

Schema 89. Restricţii privind folosirea unor numiri, denumiri
ori cuvinte în denumirea de firmă
Restricţii privind folosirea unor
numiri, denumiri ori cuvinte
în denumirea de firmă

Conform art.25 alin.1 Legea cu privire la antreprenoriat
şi întreprinderi, nu poate fi folosită firma dacă:
coincide sau se confundă
cu denumirea unei
organizaţii comerciale
deja înregistrate

coincide cu denumirea oficială a
statului, a organelor statului, a
unităţilor administrativ-teritoriale
sau a organizaţiilor obşteşti

conţine date sau semne
grafice a căror utilizare
contravine ordinei
publice şi bunelor
moravuri

coincide numele unei personalităţi
istorice sau a unei personalităţi
cunoscute şi nu există acordul
Guvernului sau, după caz, a
rudelor acesteia

Schema 90. Sancţiunile pentru încălcarea
denumirii de firmă
Sancţiunile pentru încălcarea dreptului titularului
asupra denumirii de firmă sau utilizarea
necorespunzătoare a denumirii.

Obligaţia de a înceta
acţiunea de încălcare
(art.26 alin.1 Legea
nr.845/1992).

Despăgubirea
celui lezat (art.26
alin.2 Legea
nr.845/1992).

63

Amendă de la10 la
100 salarii minime
(art.26 alin.3 Legea
nr.845/1992).

Schema 91. Emblema
Emblema

Semanul sau denumirea care deosebeşte un
comerciant de altul de acelaşi gen
(art.24 Legea nr.845/1992)

Schema 92. Denumirea de origine şi indicaţia geografică

Denumirea de origine şi indacaţia geografică se înregistrează la AGEPI în Registrul naţional
al denumirilor de origine a produselor şi se
protejează similar mărcilor.

Indicaţia geografică - denumirea care
serveşte la identificarea unui produs
ca fiind originar dintr-o ţară, teritoriu,
regiune sau localitate, a unei ţări în
cazul în care o calitate, un renume
sau o altă anumită caracteristică
pot fi atribuite în mod esenţial
acestei regiuni geografice.

Denumirea de origine - denumirea
ţării, regiunii sau localităţii, precum
şi denumirea istorică a acestora
utilizate pentru desemnarea
produsului ale cărui calităţi deosebite
sunt determinate, exclusiv sau în
principal, de factorii naturali şi/sau
etnografici caracteristici zonei
georgafice respective.
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Schema 93. Noţiunea şi clasificarea mărcii

Marca - semnul de deosebire a produselor şi serviciile unui întreprinzător de
produsele şi serviciile similare ale altui întreprinzător (Legea privind mărcile
şi denumirile de origine a produselor, nr.588/1995 (MO, 1996, nr.8-9).

Clasificarea mărcilor
După formă

După titular

Simple

Individuală
Colectivă

Verbale
Figurative
Combinate
După gradul de
cunoaştere

După forţa juridică

Anterioară

Obligatorii

Notorie

Facultative

După destinaţia
economică
De fabrică
De comerţ
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Schema 94. Condiţiile de protejare a titularului mărcii
Condiţiile de protejare a
titularului mărcii

Noutatea - deosebirea
mărcii de mărcile altor
titulari înregistraţi

Distinctivitatea - aptitudinea mărcii
de a distinge producţia sau serviciile
pe care este aplicată de cele
similare

Disponibilitatea - lipsa
oricărei legături juridice
a mărcii cu alt titular

Sinceritatea - conformitatea mărcii
cu realitatea. Se interzic mărci
false sau înşelătoare de natură a
induce în eroare publicul

Legalitatea - marca să
nu fie contrară legii sau
ordinei de drept

Moralitatea - să nu contravină
bunelor moravuri

Schema 95. Etapele înregistrării mărcii
Etapele înregstrării
mărcii

Depunerea cererii la AGEPI

Examinarea cererii
Înregistrarea mărcii, înscrierea
în Registru şi eliberarea
certificatului
Publicarea deciziei de
înregistrare
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Schema 96. Drepturile conferite de marcă

Drepturile conferite de marcă

Dreptul exclusiv de a o utiliza

Dreptul de a cere încetarea
utilizării ilegale a mărcii

Dreptul la despăgubiri

Schema 97. Transmiterea mărcii prin contracte civile
Transmiterea mărcii prin contracte civile

Marca se transmite prin:

contractul de cesiune

contractul de licenţă
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contractul de societate (în
calitate de aport la capitalul
social)

Schema 98. Dreptul de autor
Dreptul de autor

Drepturi personale

Drepturi patrimoniale

- la paternitate;
- la nume;
- la integritatea operei;
- la stima reputaţiei;
- la publicarea operei.

Dreptul la valorificare

- reproducerea;
- difuzarea exemplarelor;
- demonstrarea publică;
- interpretarea publică;
- traducerea;
- comunicarea publică;
- preluarea şi adaptarea.

Schema 99. Clientela şi vadul comercial

Clientela şi vadul
comercial

Clientela - ansamblul de
persoane care în mod
obişnuit procură mărfuri
şi servicii de la un anumit
întreprinzător.

Vadul comercial - puterea de atracţie
a clientelei, a tuturor factorilor comerciali
ai întreprinzătorului (calitatea bunurilor,
comportamentul angajaţilor, prestigiul
numelui asortimentul, amplasamentul).
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§4. Încetarea existenţei organizaţiilor comerciale prin
reorganizare şi lichidare
Schema 100. Moduri de încetare a existenţei organizaţiilor
comerciale
Încetarea existenţei organizaţiilor
comerciale

Cu transferarea drepturilor şi obligaţiilor
prin succesiune

Fără transferarea drepturilor şi obligaţiilor
prin succesiune

Reorganizarea

Lichidarea

Schema 101. Reorganizarea organizaţiilor comerciale
Reorganizarea - operaţiune juridică de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor
prin succesiune de la persoane juridice care se dizolvă, la cele care continuă
activitatea sau se constituie în urma reorganizării (art.38-39 Cod civil,
art.32-33 Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi)

Formele reorganizării

Fuziune

Contopire

Transformare

Absorbţie

Dezmembrare

Divizare
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Separare

Schema 102. Temeiurile reorganizării organizaţiilor
comerciale
Temeiurile reorganizării

Forţate

Voluntare
Adoptarea hotărîrii de organul
suprem al persoanei juridice.

Adoptarea hotărîrii de către instanţa
de judecată sau de organul de stat
abilitat.

Schema 103. Procedura reorganizării
Procedura reorganizării
Adoptarea hotărîrii de reorganizare.
Informarea creditorilor cu privire la
reorganizare.
Satisfacerea cerinţelor sau garantarea
drepturilor creditorilor.
Prezentarea actelor necesare la
organul de înregistrare.
Înregistrarea reorganizării şi excluderea
din registru a persoanei juridice care-şi
încetează activitatea sau înregistrarea
acelor care se constituie în urma
reorganizării.
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Schema 104. Reorganizarea prin fuziune
Reorganizarea prin
fuziune

Contopire - operaţiune juridică
ce constă în reunirea a două
sau mai multe organizaţii
comerciale, care-şi încetează
existenţa pentru constituirea
unei noi organizaţii. În rezultatul
reorganizării, organizaţiile care
se contopesc se radiază din
Registrul de stat şi se
înregistrează organizaţia nou
constituită.

Absorbţie - operaţiune juridică
prin care o organizaţie comercială
înglobează una sau mai multe
organizaţii comerciale, avînd ca
efect încetarea existenţei
organizaţiilor înglobate (absorbite).
Ca rezultat al reorganizării
întreprinderea absorbită este
excusă din Registrul de stat.

Schema 105. Reorganizarea prin dezmembrare

Reorganizarea prin
dezmembrare

Divizare - operaiune juridică prin
care o organizaţie comercială care
se dizolvă îşi pierde personalitatea
juridică şi se divizează în două sau
mai multe organizaţii comerciale.
În rezultatul divizării organizaţia
comercială care se dizolvă este
radiată din Registrul de stat, iar
cele care au luat fiinţă prin
divizare se înregistrează în
Registru de stat.

Separare - operaţiune juridică
potrivit căreia din componenţa
unei organizaţii comerciale
care continuă să-şi păstreze
propria personalitate juridică,
se desprinde una sau mai
multe organizaţii comerciale.
În rezultatul separării
organizaţiile care iau fiinţă
se înregistrează în Registrul
de stat.
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Schema 106. Actele necesare pentru înregistrarea
reorganizării voluntare
Actele necesare pentru
înregistrarea reorganizării
voluntare

Planul sau contractul de
reorganizare în care se
indică forma de reorganizare
şi modul de trecere a
drepturilor şi obligaţiilor.

Hotărîrile de aprobare a planului
sau contractului de reorganizare
(extrase din procesele-verbale)
a organizaţiei comerciale
implicate în procedura de
reorganizare.

Actele prin care se confirmă
că creditorii fiecărei organizaţii
comerciale implicate în
reorganizare au fost preveniţi
despre reorganizare.

Actele care confirmă garantarea
creanţelor înaintate de creditori
sau satisfacerea acestora.
Actele constitutive şi certificatele
de înregistrare a organizaţiei
comerciale care se dizolvă şi
urmează a fi radiate din Registru.

Actele constituitive ale
organizaţiilor comerciale
care se constituie în urma
reorganizării.

Schema 107. Lichidarea persoanei juridice
Temeiurile de lichidare a persoanei juridice

Forţate

Voluntare

- Expirarea termenului de
activitate stabilit de statut;
- Atingerea scopului propus;
- Adoptarea hotărîriii de către
organul suprem al persoanei
juridice.

- Nulitatea actelor constitutive sau
a înregistrării;
- Falimentul persoanei juridice;
- Încălcarea prevederilor legale în
desfăşurarea activităţii.
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Schema 108. Procedura lichidării voluntare
Procedura lichidării voluntare
Desemnarea lichidatorului

Înregistrarea
lichidatorului

Prevenirea
creditorilor

Inventarierea
bunurilor şi
stabilirea
masei
active

Stabilirea
masei
pasive

Satisfacerea
cerinţelor
creditorilor

Prezentarea
documentelor
pentru radierea
persoanei
juridice din
registrul de
stat

Schema 109. Actele necesare pentru radierea organizaţiei
comerciale din Registru
Actele necesare pentru radierea organizaţiei comerciale
din Registru

1. Cererea de radiere;
2. Decizia fondatorului ori hotărîrea de lichidare a adunării participanţilor (membrilor, asociaţilor) sau a instanţei de judecată;
3. Monitorul Oficial în care a fost publicată hotărîrea de lichidare a
întreprinderii;
4. Certificatul de lichidare a conturilor bancare a persoanei juridice
în lichidare;
5. Certificatul eliberat de Comisariatul de poliţie privind predarea
ştampilelor spre nimicire;
6. Certificatul eliberat de inspectoratul fiscal teritorial privind lipsa
datoriilor faţă de bugetul local şi bugetul de stat;
7. Certificatul de la CNAS privind lipsa datoriilor;
8. Actele constitutive în original;
9. Certificatul de înregistrare în original;
10. Certificatul de la Arhiva Naţionala cu privire la transmiterea
documentaţiei care urmează a fi păstrată.
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§5. Întreprinzători persoane fizice
Schema 110. Patenta de întreprinzător
Patenta de întreprinzător - certificatul de stat nominativ, ce atestă
dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător
indicat în el în decursul unei anumite perioade de timp
(art.1 Legea cu privire la patenta de întreprinzător).

Drepturile şi obligaţiile titularului

Titularul este în drept să:
- practice în nume propriu genul de
activitate indicat pe teritoriul întregii
ţări, dacă contrariul nu este indicat;
- obţină profit nelimitat;
- i se includă timpul de activitate în
stagiul de muncă;
- încheie cu alţi titulari de patente
contracte de activitate în comun;
- beneficieze de înlesnirile stabilite
de art.15 din Legea cu privire la
patenta de întreprinzător, dacă are
la ele dreptul.

Titularul este obligat să:
- respecte toate cerinţele stabilite
pentru genul de activitate;
- respecte drepturile şi obligaţiile
consumatorilor;
- afişeze patenta la loc vizibil;
- nu transmită patenta altei persoane;
- nu angajeze salariaţi;
- nu încheie contracte cu întreprinderea
individuală sau societatea în nume
colectiv al cărei fondator sau asociat
este el sau membrul familiei sale.

Schema 111. Eliberarea patentei
Patenta se eliberează de
inspectoratul fiscal:

de la domiciliul
titularului

sau de la locul unde el
desfăşoară activitatea de
întreprinzător
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Schema 112. Actele necesare pentru eliberarea patentei

Actele necesare pentru
eliberarea patentei

Bonul de plată a taxei
pentru patentă

Cererea
Copia actului care confirmă
calificarea solicitantului de
patentă, dacă pentru
desfăşurarea activităţii
respective se cere calificare

Autorizarea organului
administraţiei publice
locale, dacă este
necesar

Contractul de asigurare obligatorie,
dacă pentru desfăşurarea
activităţii respective este necesar

Schema 113. Încetarea acţiunii patentei
Încetarea acţiunii patentei

Temeiurile

expirarea termenului pentru care
a fost instituit

aplicarea faţă de titular a
pedepsei administrative

renunţarea titularului la patentă sau
pierderea de către acesta a capacităţii
de muncă

transmiterea de către titular a
patentei unei alte persoane

decesul titularului
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Schema 114. Suspendarea acţiunii patentei

Suspendarea acţiunei
pateneti
nerespectarea cerinţelor stabilite
pentru activitatea desfăşurată,
încălcarea drepturilor consumatorilor
sau neprezentării patentei la
solicitare

la cererea titularului patentei
în legătură cu lipsa
temporară a capacităţii de
muncă

neachitarea la timp a taxei

Schema 115. Impozitele care se includ în taxa
pentru patentă

Impozitele care se includ în
taxa pentru patentă

Plata în bugetul asigurărilor
sociale de stat

Impozitul pe venit

Taxa pentru amplasarea
obiectelor de comerţ, dacă
titularul desfăşoară
activitatea pe pieţe organizate

Impozitul pentru folosirea
resurselor naturale
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Tema 5. ÎNTREPRINZĂTORI ECHIVALAŢI
PERSOANELOR FIZICE
Schema 116. Particularităţile întreprinzătorilor echivalaţi
persoanelor fizice
Particularităţile întreprinzătorilor echivalaţi persoanelor fizice
(întreprinderea individuală, societatea în nume colectiv,
societatea în comandită).

În denumirea de firmă se
include obligatoriu numele
unuia sau mai multor fondatori
sau, după caz, asociaţi care
răspund nelimitat.

Patrimoniul acestor
întreprinzători este
inseparabil de
patrimoniul fondatorilor
(asociaţilor) săi.

Obligaţiile acestor întreprinzători
sunt garantate cu răspunderea
nelimitată, iar, după caz, şi
solidară a tuturor fondatorilor
sau a comanditaţilor săi.

Schema 117. Gospodăria ţărănească
Gospodăria ţărănească - întreprinderea individuală, bazată pe proprietatea
privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală a
membrilor unei familii, avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea
lor primară, comercializarea, cu preponderenţă, a propriei producţiei agricole .

Baza juridică

Statutul juridic

Legea privind gospodăriile
ţărăneşti (de fermier),
nr.1353-XIV, 3 noiembrie
2000 (MO, 2001, nr.14-15)

Gospodăria ţărănească este
întreprindere individuală şi nu
are statut juridic de persoană
juridică
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Schema 118. Procedura constituirii
Procedura constituirii

Întocmirea declaraţiei de constituire
Autentificarea declaraţiei de constituire
la notar sau la secretarul primăriei.

Prezentarea actelor necesare la
primăria din localitatea unde-şi are
sediul.
Verificarea actelor prezentate şi
adoptarea deciziei de:

înregistrarea
gospodăriei

respingerea cererii
de înregistrare

înscrierea datelor în Registrul
gospodăriilor ţărăneşti şi
eliberarea certificatului de
înregistrare.

Schema 119. Actele necesare pentru înregistrare

Actele necesare pentru
înregistrare

Declaraţia de
constituire.
Bonul de plată
a taxei de stat.

Copia actului de
proprietate asupra
terenului sau copia
de pe contractul de
arendă a terenului.
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Schema 120. Întreprinderea individuală (întreprinzătorul
individual)
Întreprinderea individuală (întreprinzătorul individual) persoana fizică care în nume şi pe riscul propriu s-a
angajat să practice activitatea de întreprinzător, în
scopul de a obţine profit.

Fondatorii întreprinderii

Persoanele fizice
cetăţeni ai Republicii
Moldova

Persoanele fizice
străine

Persoanele fizice
apatrizi

Schema 121. Conţinutul hotărîrii de fondare
Conţinutul hotărîrii
de fondare
- numele, prenumele (după caz, numele după tată),
data naşterii, cetăţenia, domiciliul cetăţeanuluifondator (fondatorilor-membri ai familiei);
- numele, prenumele (după caz, numele după tată),
data naşterii, domiciliul şefului (directorului) de
întreprindere - în cazul în care acesta nu este fondator
denumirea de firmă a întreprinderii inclusiv abreviată;
- sediul întreprinderii;
- data înfiinţării întreprinderii;
- genul (genurile) de activitate a întreprinderii;
- condiţiile reorganizării şi lichidării întreprinderii.
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Schema 122. Societatea în nume colectiv
Societatea în nume colectiv - întreprinderea fondată de două sau mai multe
persoane juridice şi/sau fizice care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării
în comun a unei activităţi de întreprinzător, sub aceeaşi firmă, în baza
contractului de constituire (de societate) încheiat între aceştia.

Trăsăturile caracteristice

Numărul asociaţilor
minim -2 persoane
maxim - 20 persoane

Patrimoniul este
coproprietatea
asociaţilor. Fiecare
deţine o parte socială
şi dispune de un vot
la adoptarea decizilor.

Pentru obligaţiile
societăţii toţi asociaţii
poartă răspundere
nelimitată şi
solidară.

Schema 123. Asociaţii societăţii în nume colectiv
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Asociaţii societăţii
în nume colectiv

Nu pot fi

Pot fi

Organele de stat şi cele
ale administraţiei locale

Persoanele fizice cu
capacitate deplină de
exerciţiu

Întreprinderile de stat
şi cele municipale

Persoanele juridice
cărora legea sau
actele constitutive
nu le interzice

Societăţile pe acţiuni în
care statul deţine mai
mult de 30% de acţiuni
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Schema 124. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
Drepturile şi obligaţiile
asociaţilor

Asociaţii au dreptul să:

Asociaţii au obligaţia să:
- trasmită aportul;
- participe personal la activitatea
societăţii;
- informeze asociaţii privitor la
activitatea sa pentru societate;
- nu fie asociat cu răspundere
nelimitată într-o altă societate.

- participe la adoptarea
hotărîrilor;
- controleze activitatea
societăţii;
- obţină beneficii;
- se retragă din societate.

Schema 125. Societatea în comandită
Societatea în comandită - întreprinderea fondată de două sau mai multe persoane
juridice şi/sau fizice care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun
a unei activităţi de întreprinzător, sub aceeaşi firmă, în baza contractului
de constituire încheiat între aceştia.

Asociaţii

Răspunderea societăţii

Comanditaţii au statut
similar asociaţilor
societăţii în nume
colectiv

Obligaţiile societăţii sînt
garantate cu cota parte
a comanditarilor şi prin
răspunderea nelimitată şi
solidară a comanditaţilor

Comanditarii au statut
similar asociaţilor din
societatea cu răspundere
limitată şi al celor pe acţiuni
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Schema 126. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor comanditari
Drepturile şi obligaţiile
asociaţilor comanditari

Obligaţiile

Drepturile
- de a majora cota de
participare;
- de a controla activitatea
comanditaţilor;
- de a obţine beneficii.

- de a transmite
aportul la care
s-a obligat.

Tema 6. ÎNTREPRINZĂTORI PERSOANE JURIDICE
§1. Societatea cu răspundere limitată
Schema 127. Noţiunea şi caracterele societăţii cu răspundere
limitată
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Societatea cu răspundere limitată - societatea constituită de una şi mai multe
persoane care pun în comun anumite bunuri pentru a desfăşura o anumită
activitate de întreprinzător în vederea obţinerii beneficiului şi în care asociaţii
răspund pentru obligaţiile sociale în limita aporturilor aduse în societate.
Caracterele

Asociaţii nu răspund
pentru obligaţiile
societăţii, dar suportă
riscul activităţii
ineficiente în limita
valorii părţii sociale.

Societatea are
un capital social
minimal stabilit
de lege (300 s.m.).
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Societatea poate
avea cel puţin un
asociat şi cel
mult 50 asociaţi.

Capitalul social
este divizat în
cote părţi care nu
sunt reprezentate
prin titluri de
valoare.

Schema 128. Fondatorii societăţii
Fondatorii societăţii

Persoanele juridice

Persoanele fizice

cetăţenii Republicii
Moldova

organizaţiile
comerciale

cetăţenii străini

organizaţiile
necomerciale

Statul şi organele
adminstraţiei publice

apatrizii

Schema 129. Actele constitutive

Actele constitutive

Contractul de
societate

Statutul
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Schema 130. Procedura de constituire
Procedura de constituire

Negocierea prealabilă.
Încheierea contractului de
societate şi aprobarea
statutului.
Autentificarea actelor
constitutive.
Formarea capitalului
social prin transmiterea
aporturilor.
Înregistrarea.

Schema 131. Formarea capitalului social
Formarea capitalului
social

Cel puţin 40% din
mărimea capitalului
social se transmite pînă
la înregistrarea societăţii.

Cele netransmise la
constituire se transmit
nu mai tîrziu de un
an de la înregistrare.
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Schema 132. Tipuri de aporturi la capitalul social

Tipuri de aporturi la
capitalul social

În natură

În numerar
monedă naţională

bunuri materiale

monedă străină

bunuri imateriale

Schema 133. Transmiterea aporturilor în bunuri
materiale

Aportul în bunuri materiale
se transmite

cu drept de folosinţă

cu drept de proprietate
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Schema 134. Partea socială a asociatului
Partea socială a asociatului - dreptul de creanţă care incorporează
în sine dreptul de a participa la adunarea generală a asociaţilor,
dreptul la dividende şi dreptul la o parte proporţională din
active în cazul lichidării.

În condiţiile stabilite de statut,
partea socială poate fi:

înstrăinată

transmisă prin
succesiune

urmărită pentru obligaţiile
personale ale asociatului

vîndută

schimbată
donată
aport la
capitalul
social
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divizată

Schema 135. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
Drepturile şi obligaţiile
asociaţilor

Obligaţiile

Drepturile

Nepatrimoniale

Patrimoniale

de a participa la
adunarea generală

dreptul la
dividende

de a vota la
adunare

de a alege şi a fi
ales în organele
societăţii

dreptul la
o parte din
active în
cazul lichidării

de a controla
activitatea
societăţii
de a obţine
informaţia
necesară despre
activitatea
societăţii
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de a transmite aportul
în capitalul social
de a respecta prevederile
actelor constitutive şi
hotărîrile adunării
asociaţilor

Schema 136. Structura organizatorică
Structura organizatorică
Adunarea asociaţilor

Organul executiv

Organul de control

Schema 137. Şedinţele adunării asociaţilor
Şedinţele adunării
asociaţilor

După frecvenţa
convocării

ordinare

După modul de adoptare
a hotărîrilor

extraordinare

cu participarea
asociaţilor

prin
corespondenţă

Schema 138. Convocarea adunării
Convocarea adunării se
face de organul executiv

din propria
iniţiativă

la cererea asociaţilor
care deţin 10% din
voturi
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în executarea
hotărîrii instanţei
de judecată

în formă
mixtă
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Schema 139. Organul executiv
Organul executiv

Unipersonal
(directorul)

Colegial
(comitetul de conducere)

Schema 140. Hotărîrile adunării
Hotărîrile adunării
se adoptă cu

majoritatea calificată
de 3/4 din voturi

majoritatea de
voturi (50%+1)

- alegerea şi revocarea membrilor
comitetului de conducere;
- alegerea şi revocarea membrilor
comisiei de cenzori;
- aprobarea modului de remunerare
a membrilor comitetului de conducere
şi a cenzorilor;
- acceptarea contractelor valoarea
cărora depăşeşte 1/4 din capitalul
social;
- determinarea răspunderii membrilor
comitetului de conducere şi a
cenzorului.
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- modificarea statutului inclusiv a
capitalului social;
- aprobarea rapoartelor financiare;
- repartizarea beneficiului;
- excluderea asociatului din
societate;
- reorganizarea societăţii;
- lichidarea societăţii.

§2. Societatea pe acţiuni
Schema 141. Noţiunea şi caracterele societăţii pe acţiuni
Societatea pe acţiuni - societatea constituită din una sau mai multe persoane care
contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate
prin titluri, numite acţiuni, pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale, împărţirea
beneficiilor şi care răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita acţiunilor lor.

Caracterele juridice

este persoană
juridică

răspunde pentru
obligaţiile sale cu
întreg patrimoniul
său

capitalul este
divizat în
fracţiuni,
numite acţiuni

are un capital
minimal stabilit
de lege

Schema 142. Modurile de constituire a societăţii
pe acţiuni

Modurile de constituire
a societăţii pe acţiuni

Simultană

Prin reorganizarea unei
organizaţii comerciale cu
altă formă de organizare

Continuă
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Schema 143. Constituirea simultană a societăţii

Constituirea simultană a societăţii
(Legea privind societăţile pe acţiuni
nr.1134/1997)
încheierea contractului
de constituire
subscrierea fondatorilor
la acţiuni
ţinerea adunării
constitutive
înregistrarea societăţii
înregistrarea acţiunilor
plasate la constituire
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Schema 144. Conţinutul documentelor de constituire
Conţinutul documentelor
de constituire

Contractul

- numele, prenumele, numerele actelor
de identitate (denumirile, numerele
certificatelor cu privire la înregistrarea
de stat) ale fondatorilor, domiciliul
(sediul), cetăţenia (locul de înregistrare),
precum şi alte date despre fondatori
necesare pentru a fi înscrise în
Registrul de stat al comerţului;
- denumirea întreagă şi cea prescurtată
a societăţii care se înfiinţează, tipul şi
sediul ei;
- scopul şi obiectul de activitate al
societăţii;
- mărimea prezumtivă a capitalului social;
- clasele şi numărul de acţiuni plasate la
înfiinţarea societăţii;
- caracteristicile fiecărei clase de acţiuni
plasate la înfiinţarea societăţii;
- suma, modul şi termenele de plată a
acţiunilor achiziţionate de fondatori;
- modul şi termenele de înfiinţare a
societăţii, obligaţiile fondatorilor şi
răspunderea acestora;
- lista fondatorilor împuterniciţi de
pregătire şi de ţinere a adunării
constitutive;
- modul şi termenele de restituire a
cheltuielilor de înfiinţare şi
înregistrare a societăţii;
- alte date care nu sunt în contradicţie
cu legislaţia.

Statutul
- denumirea întreagă şi cea prescurtată a
societăţii, tipul şi sediul ei;
- scopul, obiectul de activitate şi durata
societăţii;
- mărimea capitalului social;
- clasele şi numărul de acţiuni autorizate spre
plasare şi plasate;
- caracteristicile fiecărei clase de acţiuni
autorizate spre plasare şi plasate;
- drepturile şi obligaţiile acţionarilor;
- structura, atribuţiile, modul de constituire şi de
funcţionare a organelor de conducere ale
societăţii;
- modul de luare a hotărîrilor de către organele
de conducere ale societăţii, inclusiv lista
chestiunilor asupra cărora hotărîrea se ia cu
majoritatea calificată de voturi sau în
unanimitate;
- modul şi termenele de pregătire şi ţinere a
adunării generale a acţionarilor;
- modul de emitere a acţiunilor autorizate spre
plasare;
- modul de înstrăinare a acţiunilor (pentru
societăţile închise);
- modul de încheiere a actelor juridice de
proporţii şi a actelor juridice cu conflict de
interes;
- modul de emitere a acţiunilor autorizate spre
plasare;
- modul şi termenele de plată a dividendelor şi
de acoperire a pierderilor societăţii;
- modul de creare şi de utilizare a capitalulului
de rezervă;
- denumirea şi sediul filialelor şi reprezentanţelor
societăţii;
- alte date care nu sunt în contradicţie cu legea.
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Schema 145. Competenţa adunării constitutive

Competenţa adunării
constitutive
hotărăşte chestiunile
privind fondarea
societăţii

aprobă statutul
aprobă contractele
încheiate de fondatori
pînă la constituirea
legală şi începutul
funcţionării societăţii
aprobă valoarea
aporturilor nebăneşti
ale fondatorilor
formează organele
societăţii
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Schema 146. Modul de înregistrare a acţiunilor plasate

Înregistrarea acţiunlor plasate la
înfiinţarea societăţii de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare

Termenul de
depunere
a cererii

Termenul de
înregistrare a
valorilor mobiliare

Actele necesare pentru
înregistrarea valorilor
mobiliare

15 zile de la data
înregistrării, dacă
acţiunile subscrise
au fost plătite în
numerar;
15 zile de la data
transmiterii
bunurilor, dacă în
contul plăţii
acţiunilor subscrise
se transmit bunuri

15 zile de la data
prezentării tuturor
documentelor

- cererea de înregistrare, semnată de
membrii consiliului sau organului
executiv al societăţii;
- documentele de constituire ale
emitentului sau copiile acestora
autentificate notarial;
- extrasul din Registrul Comercial de
Stat;
- specimenele certificatelor valorilor
mobiliare;
- lista fondatorilor societăţii;
- copia contractului privind ţinerea
registrului;
- copia documentului bancar, care
atestă primirea mijloacelor băneşti
în contul achitării depline a
acţiunilor, iar în cazul aporturilor
nebăneşti - actul de transmiterepredare a aporturilor nebăneşti;
- copia dispoziţiei de plată privind
achitarea taxei unice pentru
înregistrarea de stat;
- alte documente la cererea Comisiei.
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Schema 147. Capitalul minimal stabilit de legislaţie
Capitalul social minimal al
societăţii pe aţiuni stabilit în
legislaţie

Societăţile pe acţiuni
de tip deschis 20 000 lei

Societăţile pe acţiuni
de tip închis 10 000 lei

Societăţile pe acţiuni cu
statut juridic special

Autorizaţia de categoria
"A" - 32 mln. lei
Autorizaţia de categoria
"B" - 64 mln. lei

Instituţii financiare

Autorizaţia de categoria
"C" - 96 mln. lei
Nemutual - 500 mii lei

Mutual - 1 mln. lei

Pe intervale - 1 mln. lei

Fondurile de
investiţii

Bursele de mărfuri 1 mln lei
Bursele de valori 500 000 lei
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Schema 148. Tipuri de aporturi la capitalul social
Tipuri de aporturi la
capitalul social

În natură

În numerar

în proprietate

monedă naţională

bunuri materiale

monedă străină

bunuri imateriale,
inclusiv drepturi
şi valori mobiliare

în folosinţă

Nu pot constitui aport
la capitalul social
- activitatea fondatorilor;
- creanţele;
- bunurile care nu sunt înregistrate, dar care
potrivit legii trebuie să fie înregistrate;
- bunurile scoase din circuitul civil sau a
căror circulaţie se face cu autorizaţie specială.
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Schema 149. Modificarea capitalului social
Modificarea capitalului
social

Majorare

Reducere

Sporirea valorii
nominale a
acţiunilor
plasate

Emisiunea
suplimentară
de acţiuni

Reducerea valorii
nominale a
acţiunilor plasate

din contul
beneficiului
nerepartizat
al societăţii

din contul
beneficiului
nerepartizat
al societăţii

Anularea acţiunilor
de tezaur

din contul
noilor aporturi
ale acţionarilor

din contul noilor
aporturi a acţionarilor sau a
noilor subscrieri

100

Schema 150. Procedura de emisiune suplimentară a acţiunilor

Procedura de emisiune
suplimentară a
acţiunilor

Plasarea închisă a
emisiunei suplimentare
implică:

Plasarea publică a
emisiunei suplimentare
implică:

- adoptarea hotărîrii;
- plasamentul acţiunilor
între acţionari şi primirea
banilor;
- adoptarea dării de seamă;
- înregistrarea dării de seamă
la CNVM şi valorificarea ca
efect;
- întroducerea modificărilor în
statut;
- întroducerea în Registru a
datelor privind noii acţionari.

- adoptarea hotărîrii de majorare a capitalului
social şi emisiune publică;
- aprobarea prospectului de emisiunea publică
care trebuie să corespundă cerinţelor art.13
din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare;
- încheierea contractului cu registratorul
independent, dacă un asemenea contract nu
există;
- înregistrarea ofertei la CNVM;
- deschiderea de către emitent a contului provizoriu;
- imprimarea certificatelor acţiunilor (materializate);
- dezvăluirea informaţiei incluse în prospectul de
emisiune;
- plasamentul valorilor mobiliare;
- adoptarea dării de seamă asupra rezultatelor
emisiunei;
- înregistrarea la CNVM a rezultatelor emisiunei;
- înregistrarea modificărilor emisiunei al CNVM;
- închiderea contului provizoriu şi transferarea
mijloacelor pe contul societăţii;
- întroducerea în Registrul acţionarilor a datelor
privind noii acţionari şi eliberarea certificatelor
şi extraselor.
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Schema 151. Noţiunea şi clasificarea acţiunilor
Acţiunea - valoare mobiliară, fracţiune a capitalului social al societăţii pe
acţiuni, care încorporează în sine dreptul acţionarului de a participa
la conducerea societăţii, de a obţine dividende şi de a pretinde
la o cotă din activele societăţii în cazul lichidării ei.
Criterii de clasificare a acţiunilor
Materializate - în formă
de documente aparte

Ordinare
În dependenţă
de forma de
emisiune a
acţiunilor

În dependenţă de
volumul drepturilor
încorporate în ele
Preferenţiale

Nominative

În dependenţă
de metoda de
legitimare a
deţinătorului

Nematerializate - în
formă de titlu notat pe
conturi
Autorizate spre plasare

În dependenţă
de plasarea lor

Plasate de societate
La purtător
Aflate în circulaţie
Cu valoare
fixată

În dependenţă
se află sau nu
în circuitul civil

În dependenţă
dacă au sau nu
valoare fixată

De tezaur

Cu valoare
nominală
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Schema 152. Clasificarea acţiunilor în dependenţă de volumul
drepturilor încorporate în ele
Clasificarea acţiunilor în dependenţă de
volunul drepturilor încorporate în ele
(art. 14 Legea privind societăţile
pe acţiuni)

Ordinare - acţiunile care dau deţinătorilor
drepturi egale la conducerea societăţii, la
dividende şi la o parte din activele
societăţii în cazul lichidării. Ele au valoare
nominală egală şi dau dreptul de vot la
adunarea generală.

Preferenţiale - acţiunile care dau deţinătorilor
dreptul la primirea dividendelor şi la o parte
din active înaintea deţinătorilor de acţiuni
ordinare. Ele , de regulă, nu dau dreptul la
vot. Valoarea totală a acţiunilor priveligiate
nu pot depăşi 25% din mărimea capitalului
social.

Schema 153. Clasificarea acţiunilor preferenţiale
Clasificarea acţiunilor preferenţiale

În dependenţă de
fixarea dividendelor

În dependenţă de
posibilitatea convertirii

Cu dividende
nefixate

Cu dividende
fixate

cumulativ, care dau
dreptul deţinătorului
de a primi printr-un
singur vărsămînt
toate dividendele
acumulate pe o
perioadă de timp.

parţial cumulativ,
care dau dreptul de
a primi o parte din
dividende, iar o parte
pot să fie cumulate
de societate.

Convertibile în acţiuni
ordinare sau altă clasă
privelegiată
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necumulativ, care nu dau
dreptul la cumularea
dividendelor şi deţinătorul
trebuie să le primească de
fiecare dată cînd ele se
repartizează.

Neconvertibile

Schema 154. Clasificarea acţiunilor în dependenţă de metoda
de legitimare a deţinătorului

Clasificarea acţiunilor în dependenţă de
metoda de legitimare a deţinătorului
(art.4 Legea cu privire la piaţa
valorilor mobilare)

Nominative - acţiunile care pot
fi sub formă materializată şi
nematerializată, drepturile
cărora se transmit prin
înregistrarea în Registrul
acţionarilor şi pe titlul acţiunii,
dacă ea este materializată.



La purtător - acţiunile materializate
care acordă posesorului ei drepturile,
iar transmiterea dreptului de proprietate
se face prin simpla tradiţiune, fără
respectarea vreo unei formalităţi de
înregistrare ori publicitate. Cel care o
prezintă poate vota cu ea şi poate primi
dividende.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 din Legea cu privire la piaţa
valorilor mobiliare (MO, nr. 27–28, 1999) valorile mobiliare ale
societăţilor pe acţiuni şi derivatele lor pot fi numai nominative. Prevederi
asemănătoare stipulează şi în Legea privind societăţile pe acţiuni. Astfel,
art. 11 alin. 4 din legea sus-numită dispune: “Societatea este în drept să
plaseze numai hîrtii de valoare nominative” (MO, nr. 38–39, 1997).
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Schema 155. Clasificarea acţiunilor în dependenţă
dacă au sau nu valoare fixată
Clasificarea acţiunilor în dependenţă
dacă au sau nu valoare fixată
(art.12 alin.8,9 Legea nr.1134/1997)

Ordinare cu valoare fixată - acţiunile
a căror valoare nominală nu este
fixată în actele constitutive. Valoarea
acţiunei se determină prin împărţirea
valorii activelor nete la numărul total
de acţiuni.

Ordinare cu valoare nominală .
Valoarea nominală reprezintă suma
bănească ce revine unei acţiuni prin
împărţirea capitalului social al acţiunii.
De ex. capitalul social 1 mln / 1 000
acţiuni * 1 000 lei.

Schema 156. Clasificarea acţiunilor în dependenţă
de forma de emisiune
Clasificarea acţiunilor în
dependenţă de forma
de emisiune

Materializate - acţiunile în formă
de documente cu un anumit număr
de semne de protecţie (art.5 Legea
nr.199/1998).

Nematerializate - acţiunile în formă
de înregistrări electronice (titlu notat
pe conturi) (art.6 Legea nr.199/1998).

105

Schema 157. Clasificarea acţiunilor în dependenţă dacă
se află sau nu în circulaţie
Clasificarea acţiunilor în dependenţă
dacă se află sau nu în circulaţie
(art.13 Legea nr.1134/1997)

Aflate în circulaţie - acţiunile
plasate de societate şi care
se află la acţionari.

De tezaur - acţiunile plasate, dar ulterior
răscumpărate sau achiziţionate de societatea
emitentă. Ele nu dau nici unul din drepturile
acţionarului. Valoarea totală a lor nu poate
depăşi 10% din capitalul social.

Schema 158. Actele care dovedesc dreptul de proprietate
asupra valorilor mobiliare

Actele care dovedesc dreptul de
proprietate asupra valorilor
mobiliare

Valoare mobiliară
materializată titulul financiar
întocmit, de
regulă, pe hîrtie
sau plastic şi
trebuie să aibă
cel puţin 10
semne de protecţie.

Certificatul de acţiuni
(obligaţiuni) - documentul care
confirmă dreptul de proprietate al
acţionarului asupra unui anumit
număr de valori mobiliare pe care
le deţine. El se emite, de regulă,
de societatea pe acţiuni care
emite acţiuni nematerializate.
Certificatul nu este hîrtie de
valoare şi transmiterea lui nu
semnifică înstrăinarea valorilor
mobiliare.
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Extrasul din registrul
acţionarilor (obligaţionarilor).
Fiecare acţionar sau obligatar
se înscrie în în Registrul
respectiv al societăţii. Ei au
dreptul de a cere registratorului
un extras care confirmă
numărul de valori mobiliare pe
care le deţine persoana.
Extrasul nu este hîrtie de
valoare.

Schema 159. Rechizitele certificatelor de valori mobiliare

Rechizitele certificatelor
de valori mobiliare

Cuprinsul certificatului de acţiuni
(art.21 alin.2 Legea nr.1134/1997)

Cuprinsul certificatului de obligaţiuni
(art.22 alin. 2 Legea nr.1134/1997)

- denumirea integrală a societăţii, tipul şi
sediul ei;
- denumirea documentului - "Certificat de
acţiuni";
- numărul de ordine al certificatului;
- numele, prenumele şi numărul actului de
identitate (denumirea, numărul certificatului
de înregistrare de stat) al acţionarului;
- clasa şi numărul de acţiuni ce aparţin
acţionarului cu drept de proprietate;
- valoarea nominală a acţiunii, dacă a fost
stabilită de statutul societăţii;
- numărul de acţiuni plasate de clasa dată;
- numărul din Registrul de stat al hîrtiilor de
valoare sub care sînt înregistrate acţiunile
de clasa dată;
- drepturile şi privilegiile de bază date de
acţiunile de clasa respectivă, inclusiv
mărimea dividendelor fixate şi valoarea de
lichidare a acţiunii, dacă acestea sunt
prevăzute de statutul societăţii;
- semnătura (semnătura în faximil)
conducătorului organului executiv
şi a contabilului-şef al societăţii emitente;
- imprimatul sigiliului societăţii emitente;
- denumirea integrală, sediul şi numărul
certificatului de înregistrare de stat al
persoanei care ţine registrul acţionarilor;
- data eliberării certificatului şi semnătura
persoanei care l-a eliberat.
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- denumirea integrală a societăţii emitente,
tipul şi sediul ei;
- denumirea documentului - "Certificat de
obligaţiuni";
- numărul de ordine al certificatului;
- numele, prenumele şi numărul actului de
identitate (denumirea, numărul certificatului
de înregistrare de stat) al obligatarului;
- clasa şi numărul de obligaţiuni ce aparţin
obligatarului cu drept de proprietate;
- valoarea nominală a obligaţiunii;
- numărul de obligaţiuni plasate de clasa
dată;
- numărul din Registrul de stat al hîrtiilor de
valoare sub care sunt înregistrate
obligaţiunile de clasa dată;
- termenul de plasare şi de stingere a
obligaţiunilor de clasa dată, precum şi
mărimea, modul şi termenele de plată a
dobînzii sau a altor venituri aferente,
prevăzute în decizia de emitere a
obligaţiunilor;
- semnătura (semnătura în faximil)
conducătorului organului executiv şi a
contabilului-şef al societăţii emitente;
- imprimatul sigiliului societăţii emitente;
- denumirea integrală, sediul şi numărul
certificatului de înregistrare de stat al
persoanei care ţine registrul obligatarilor;
- data eliberării certificatului şi semnătura
persoanei care l-a eliberat.

Schema 160. Rechizitele extrasului din Registrul acţionarului
Rechizitele extrasului din Registrul acţionarului
(art. 19 alin .4 Legea nr.1134/1997)

- denumirea integrală a societăţii emitente, tipul şi sediul ei;
- denumirea documentului - "Extras din registrul acţionarilor";
- numărul de ordine al extrasului;
- numărul contului analitic al acţionarului sau al deţinătorului
nominal al acţiunilor;
- numele, prenumele şi numărul actului de identitate (denumirea,
numărul certificatului de înregistrare de stat) al acţionarului sau
al deţinătorului nominal al acţiunilor;
- domiciliul (sediul) acţionarului, reprezentantului legal al acestuia
sau deţinătorului nominal al acţiunilor, precum şi numerele lui
de telefon şi de telefax;
- clasa şi numărul de acţiuni ce aparţin acţionarului sau
deţinătorului nominal;
- valoarea nominală a acţiunilor;
- numărul tuturor acţiunilor plasate;
- numărul din Registrul de stat al hîrtiilor de valoare sub care
sunt înregistrate obligaţiunile de clasa dată;
- drepturile şi privilegiile de bază date de acţiunile preferenţiale;
- grevarea dreptului de proprietate asupra acţiunilor;
- imprimatul sigiliului societăţii emitente;
- denumirea integrală, sediul şi numărul certificatului de
înregistrare de stat al persoanei care ţine registrul acţionarilor;
- data, ora eliberării extrasului şi semnătura persoanei care l-a
eliberat.
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Schema 161. Noţiunea şi clasificarea obligaţiunilor
Obligaţiunea - valoare mobiliara emisă de societate în schimbul sumei
de bani împrumutate care încorporează îndatorirea societăţii de a
rambursa această sumă şi de a plăti dobînzile aferente
(art. 16 din Legea nr.1134/1997).

Criterii de clasificare a obligaţiunilor
Nominative

La purtător

Convertibile
În dependenţă de
faptul dacă pot fi
schimbate pe
acţiuni sau nu

În dependenţă
de metoda de
legitimare

Neconvertibile

În dependenţă de forma de emisie

Materializate - sub formă
de document

Nematerializate - sub formă
de titlu notat pe conturi

Schema 162. Actele juridice efectuate cu valorile mobiliare
Actele juridice efectuate cu valorile mobiliare

Aport la capitalul
societăţii

Garantarea obligaţiilor
civile

Siccesiune

Înstrăinare

Vînzarecumpărare
Schimb

Donaţie
Este supus
executării silite

Report
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Schema 163. Actele juridice ale societăţii cu propriile valori
mobiliare
Actele juridice ale societăţii
cu propriile valori mobiliare

Răscumpărare

Achiziţionare

Convertire

Consolidare

Împărţire

Denominalizare
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Schema 164. Structura organizatorică a societăţii
pe acţiuni
Structura organizatorică a societăţii pe acţiuni

Adunarea generală

Consiliul directoriu
(de observatori)

Organul executiv

Organul de control

Schema 165. Adunarea generală

Adunarea generală - totalitatea persoanelor (acţionarilor)
care deţin acţiunile societăţii, indiferent de faptul dacă
au sau nu dreptul de vot.

Tipurile
După periodicitate
convocării
Ordinară

Extraordinară

După modul de adoptare
a hotărîrilor
Cu prezenţa
acţionarilor
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Fără prezenţa
acţionarilor

În formă
mixtă

Schema 166. Atribuţiile adunării generale
Atribuţiile adunării
generale

Exclusive

Care pot fi transmise
altor organe

Schema 167. Procedura de convocare şi desfăşurare
a adunării generale
Procedura de convocare şi
desfăşurare a adunării
generale

Elaborarea ordinei de zi
Convocarea
Informarea acţionarilor
Înregistrarea acţionarilor
Deschiderea şedinţei

Dacă nu este
deliberativă se
convoacă repetat

Desfăşurarea şedinţei
Adoptarea hotărîrilor
Semnarea sau autentificarea
Procesului-verbal
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Schema 168. Alegerea consiliului
Alegerea consiliului

Prin vot cumulativ, dacă
societatea are mai mult
de 50 de acţionari

Simpla majoritate a celor
prezenţi, dacă societatea
are mai puţin de 50 de
acţionari

Schema 169. Atribuţiile consiliului societăţii
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Atribuţiile consiliului
societăţii

- decide cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor;
- aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul
unui act juridic de proporţii;
- decide cu privire la încheierea unui act juridic de proporţii;
- încheie contracte cu organizaţia gestionară a societăţii;
- confirmă registratorul societăţii şi stabileşte cuantumul
retribuţiei serviciilor lui;
- decide cu privire la mărirea capitalului social, precum şi
modifică în legătură cu aceasta statutul societăţii;
- aprobă prospectul de emisiune suplimentară de acţiuni,
rezultatele emiterii suplimentare de acţiuni, precum şi
modifică în legătură cu aceasta statutul societăţii;
- decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea
profitului net, la folosirea capitalului de rezervă şi a celui
suplimentar, precum şi mijloacelor fondurilor speciale ale
societăţii;
- face la adunarea generală a acţionarilor, propuneri cu
privire la plata dividendelor anuale şi decide cu privire la
plata dividendelor intermediare;
- aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii
personalului societăţii;
- decide cu privire la aderarea societăţii la asociaţie sau la o
altă uniune;
- decide în orice alte probleme prevăzute de lege sau statut.

Schema 170. Organul executiv
Organul executiv - organul care gestionează patrimoniul
şi afacerile societăţii şi reprezintă interesele în raport
cu terţii.
Tipurile

Unipersonal

Dublu

Colegial
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Organizaţia-gestionară,
(o altă persoană juridică)

Schema 171. Organul de control
Organul de control

Comisia de cenzori

Auditul independent
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Schema 172. Drepturile şi obligaţiile acţionarilor
Drepturile şi obligaţiile
acţionarilor

Obligaţii

Drepturi

Nepatrimoniale
- de a participa la
adunarea
generală;
- la vot;
- de a fi informat;

Patrimoniale
- la dividende;
- la o parte din
active în cazul
lichidării;
- de a înstrăina
acţiunile.

- de a vărsa aportul pentru acţiunile
subscrise;
- de a informa Registratorul societăţii
cu privire la modificarea datelor din
Registru;
- de a comunica în scris societăţii şi
CNVM cu privire la procurarea a 5%
şi mai mult a acţiunilor cu drept de vot.

Acţionarii cu cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot au dreptul:
- să introducă chestiunile în ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor;
- să propună candidaţi pentru membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori;
- să adreseze instanţei de judecată cererea în vederea lichidării societăţii, dacă în
cursul a două sau mai multe adunări generale, acţionarii nu au ales consiliul societăţii;
- să ceară convocarea şedinţei extraordinare a consiliului societăţii.
Acţionarii cu cel puţin 10% din acţiunile cu drept de vot, suplimentar au dreptul:
- să ceară stabilirea costului plasării acţiunilor societăţii din emisiunea suplimentară;
- să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activităţii economico-financiară a
societăţii;
- să adreseze instanţei de judecată cerere de reparare a prejudiciului cauzat societăţii
de persoanele cu funcţii de răspundere.
Acţionarii cu cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot, suplimentar au dreptul:
- să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în modul stabilit de
lege sau statut.
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§3. Cooperativa de producţie
Schema 173. Actele constitutive ale cooperativei de producţie
Actele constitutive ale
cooperativei de producţie
(Legea cu privire la cooperaţie)

Contract

Statut

Schema 174. Structura organizatorică
Structura organizatorică
a coopertivei de producere
Adunarea generală

Preşedintele
cooperativei

Direcţia. Comitetul
de conducere
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Comisia de
revizie

Schema 175. Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperativei
Drepturile şi obligaţiile
membrilor cooperativei

Obligaţiile

Drepturile

- de a participa la activitatea şi la conducerea
cooperativei;
- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere
şi de control;
- să facă propruneri privind îmbunătăţirea
activităţii cooperativei, lichidarea neajunsurilor din
activitatea organelor ei şi a persoanelor cu funcţii
de răspundere;
- de a primi partea din venit (beneficiu),
destinată repartizării între membrii cooperativei,
în funcţie de aportul prin bunuri şi prin muncă al
fiecăruia;
- de a beneficia de bunurile cooperativei, de
înlesnirile şi avantajele prevăzute pentru membrii
ei;
- de a fi angajat la lucru în cooperativă pe baze
prioritare, inclusiv să-şi aleagă profesia şi
genul de ocupaţii, conform cerinţei cooperativei;
- de a primi de la persoanele cu funcţii de
răspundere ale cooperativei orice informaţie
privind activitatea ei;
- de a beneficia de asigurare socială şi asistenţă
socială.
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- de a respecta statutul cooperativei
şi să îndeplinească hotărîrile
adunării generale, ale organelor
ei eligibile de conducere şi de control;
- de a îndeplini obligaţiile faţă de
cooperativă privind participarea prin
muncă şi prin bunuri la activitatea ei;
- de a participa prin muncă la
activitatea cooperativei;
- alte obligaţii, prevăzute de statut.

§4. Întreprinderea de arendă
Schema 176. Actele constitutive
Actele constitutive

Contractul de arendă

Statutul

Schema 177. Constituirea întreprinderii de arendă
Constituirea întreprinderii de arendă

Convocarea adunării constitutive a
întreprinderii de arendă şi aprobarea
proiectului contractului de arendă, a
statutului, desemnezrea organelor de
conducere şi control, precum şi
persoana care va semna contractul de
arendă cu locatarul.

Adoptarea hotărîrei adunării
generale a colectivului de
muncă privind constituirea
întreprinderii de arendă.
Elaborarea contractului de
arendă şi a statutului şi
înaintarea organului de stat
competent (locatorului).

Semnarea contractului de arendă.

Înregistrarea de stat şi
eliberarea certificatului de
înregistrare.

Prezentarea documentelor spre
înregistrarea de stat.

Schema 178. Structura organizatorică a întreprinderii
de arendă
Structura organizatorică

Adunarea generală

Organul executiv

Organul de control (comisia de cenzori)
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§5. Întreprinderea de stat şi municipală
Schema 179. Întreprinderea de stat şi municipală
Actele constitutive

Hotărîrea organului competent
cu privire la constituirea
întreprinderii (Guvernul - prin
organele administraţiei publice
centrale pentru întreprinderile
de stat; Primăria unităţii
administrativ-teritoriale - pentru
întreprinderile municipale)

Statutul

Schema 180. Structura organizatorică a întreprinderii
de stat

Structura organizatorică a
întreprinderii de stat (municipale)

Fondatorul

Consiliul de
administraţie
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Organul executiv
(managerul)

Tema 5. STRUCTURI ŞI UNIUNI DE ORGANIZAŢII
COMERCIALE
Schema 181. Structuri interne ale organizaţiilor
comerciale
Structuri interne ale
organizaţiilor comerciale

Filiala - structura societară instituţionalizată,
lipsită de patrimoniu şi personalitate
juridică, care funcţionează independent,
autonom şi durabil, într-un sediu propriu
şi căreia i se încredinţează ca prelungire
a capacităţii societăţii care o constituie,
printr-un mandat specializat, îndeplinirea
uneia sau mai multor categorii de
operaţiuni ce fac parte din obiectul de
activitate al societăţii. *



Reprezentanţa - subdiviziunea
separată a întreprinderii, care
este situată în altă parte, care
apără şi reprezintă interesele
întreprinderii, încheie, în numele
acesteia tranzacţii şi înfăptuieşte
alte acţiuni de drept (art.21alin. 2
Legea nr.845/1992).

Corneliu Bîrsan, Vasile Dobrinoiu, Alexandru Ţiclea, Mircea Toma, Societăţile
comerciale. Organizarea. Funcţionarea. Răspunderea, Casa de Editură şi Presă
Şansa SRL, Bucureşti, p.170.

Schema 182. Uniuni de organizaţii comerciale
Uniuni de organizaţii comerciale

Consorţiumuri

Holdinguri

Asociaţii

Grupuri industrial
financiare

Concerne

Cooperative de
întreprinzători

Uniuni de
cooperative
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Tema 6. ÎNTREPRINDERI CU STATUT JURIDIC SPECIAL
Schema 183. Întreprinderile cu investiţii străine

Întreprinderile cu investiţii
străine

Întreprinderi cu capital mixt,
format din aporturile persoanelor
străine şi a persoanelor din
Republica Moldova

Întreprinderi a căror capital este
integral compus din investiţiile
persoanelor străine

Schema 184. Investitori străini
Investitori
străini

Persoanele juridice străine

Persoanele fizice
cetăţenii străini
apatrizii cu domiciliul
în străinătate şi cu
statut de înreprinzător
cetăţenii RM cu
domiciliul în străinătate
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Schema 185. Tipuri de investiţii
Tipuri de investiţii

După felul aportului

În monedă străină
convertibilă de
băncile din RM

Materiale:
- echipamente;
- utilaje;
- maşini;
- materie primă;
- materiale;
- etc.

După modul de efectuare

În bunuri

Prin constituirea
unei societăţi
comerciale cu
capital străin

Imateriale:
- drepturi;
- tehnologii;
- brevete;
- etc.
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Prin procurarea de
părţi sociale sau de
acţiuni ale societăţilor
existente

Schema 186. Facilităţi şi garanţii pentru întreprinderile cu
investiţii străine
Facilităţi şi garanţii pentru
întreprinderile cu investiţii
străine

Facilităţi

Vamale
se scuteşte de
taxele vamale
aportul în natură
la capitalul social.

se scutesc de
taxele vamale
bunurile (materii
prime, materiale)
importate pentru
a fi utilizate la
propria producţie
şi apoi exportate.

Garanţii

împotriva naţionalizării
sau exproprierii.

Fiscale
se reduce impozitul pe
venit cu 50% pentru
primii 5 ani de activitate
pentru întreprinderile în
capitalul cărora investiţiile
străine depăşesc 250 mii
dolari SUA şi peste 50%
din venitul brut se
constituie din
comercializarea
propriei producţii.
se scutesc de impozitul
pe venit pentru primii
3 ani întreprinderile în
capitalul căreia investiţiile
străine depăşesc 1 mln
dolari, cu condiţia că 80%
din suma impozitului
neplătit se reinvesteşte.
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împotriva întreruperii
sau suspendării forţate
a activităţii.
de utilizare liberă a
valutei străine.

pentru transferarea
valutei străine peste
hotare.
în legătură cu
modificarea legislaţiei.

Schema 187. Instituţii financiare
Instituţii financiare
Bănci

Alte instituţii
financiare

Lombarduri

Asociaţii de economii
şi împrumut

Schema 188. Fondul de investiţii
Fondul de investiţii - participant profesionist la piaţa valorilor
mobiliare care atrage mijloacele financiare prin plasarea
propriilor acţiuni şi le investeşte în valorile mobiliare ale
altor emitenţi în scopul obţinerii de profit.

Activităţile desfăşurate

Plasarea
propriilor
acţiuni.

Operarea pe piaţă cu
valorile mobiliare ale
altor emitenţi pe care
le deţin.

Iinvestirea mijloacelor
financiare proprii în
cele mai profitabile
valori mobiliare.

Schema 192. Tipurile fondurilor de investiţii
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Tipurile fondurilor de
investiţii

Mutual - fondul care
plasează propriile
acţiuni cu obligaţia
de a le răscumpăra
oricînd la cererea
deţinătorului de acţiuni.

Nemutual - fondul
care plasează
propriile acţiuni
fără a fi obligat să
le răscumpere.

Pe intervale - fondul care îşi
plasează acţiunile cu obligaţia
de a le răscumpăra la cererea
acţionarului în termenul stabilit
de statutul fondului şi de
prospectul de emisiune a acţiunilor.

Schema 193. Condiţiile impuse unui fond de investiţii pînă la
începerea activităţii
Condiţiile impuse unui fond de investiţii
pînă la începerea activităţii

Obţinerea licenţei la CNVM

Înregistrarea la CNVM a:
- regulamentului consiliului;
- declaraţiei de învestiţii;
- regulamentului privind plasarea şi
răscumpărarea propriilor acţiuni;
- regulamentului privind modul de stabilire
a mărimii remuneraţiei managerului,
depozitarului, registratorului şi auditului
fondului.
Încheierea contractelor cu managerul,
depozitarul, registratorul şi auditorul

Schema 189. Structura organizatorică a fondului de investiţii
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Structra organizatorică a
fondului de investiţii

Adunarea generală
a acţionarilor

Consiliul directoriu

Managerul

Depozitarul
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Registratorul

Auditul

Schema 190. Restricţii asupra activităţii fondurilor de
investiţii
Restricţii asupra activităţii
fondurilor de investiţii

Privind investirea activelor proprii
în valori mobiliare ale unui emitent

Privind cota deţinută în capitalul
social al unui emitent

Fondul de investiţii nu este în drept
să învestească mai mult de 10%,
iar cel nemutual mai mult de -15%
din valoarea propriilor active în
valorile mobiliare ale unui singur
emitent.

Fondul de investiţii nemutual poate investi
activele sale în cel mult 35% din valoarea
nominală a acţiunilor sau cotelor de
participare ale unui emitent.
Fondul de investiţii mutual şi pe intevale
poate investi activele sale în cel mult
25% din valoarea nominală a acţiunilor
sau cotelor de participare ale unui
emitent.
Toate fondurile de investiţii pot investi
activele sale în cel mult 5% din valoarea
nominală a tuturor obligaţiunilor emise
de un emitent.

Schema 191. Bursele
Bursele

Bursa de valori * - piaţă specifică de
concentrare a cererii şi ofertei valorilor
mobiliare în scopul realizării de
tranzacţii într-un cadru organizat în
condiţiile de liberă concurenţă.

Bursele de mărfuri ** - piaţă specifică
de concentrare a cererii şi ofertei de
bunuri materiale în scopul realizării de
tranzacţii într-un cadru organizat în
condiţiile de liberă concurenţă.

* Legea privind bursele de mărfuri, nr.1117/97
** Legea privind piaţa valorilor mobiliare nr.199/98
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Schema 192. Condiţiile de fondare a bursei de valori

Condiţiile de fondare a bursei
de valori

Se constituie în formă
de societate pe acţiuni
de tip închis.

Capitalul social
minimal este
de 500 000 lei.

Fondatorii pot fi
numai brokerii
şi dealerii.

Numărul minimal de
fondatori - 20 de
persoane, care deţin un
număr egal de acţiuni.

Schema 193. Structura organizatorică a bursei de valori
Structura organizatorică
a bursei de valori

Adunarea generală

Consiliul bursei

Organul executiv

Auditul

Schema 194. Funcţiile bursei de valori
Funcţiile bursei
de valori

Concentrarea cererii
şi ofertei de valori
mobiliare pe o
anumită piaţă.

Efectuarea
tranzacţiilor
cu valori
mobiliare.

Înregistrarea
sistematică a
cursurilor de
schimb ale
acestora.
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Reflectarea conjuncturii
economice şi valutare
la un moment dat şi
într-o anumită
perspectivă.

Schema 195. Tipurile bursei de mărfuri
Tipurile burselor
de mărfuri

După criteriul de admitere
a participanţilor la burse

Deschisă - bursa
la care contractele
se încheie atît între
intermediarii
bursei cît şi între
intermediari şi
vizitatori.

După caracterul
activităţii

Închisă - bursa
la care contractele
se încheie numai
între intermediarii
bursei.

Generale - burse
la care se face
comerţ cu toate
mărfurile.

Specializate - burse
la care se face
comerţ cu o anumită
categorie de bunuri.

Schema 196. Condiţii pentru bursa de mărfuri
Condiţii pentru bursa
de mărfuri

Poate fi constituită
numai în forma
societăţii pe acţiuni
sau cu răspundere
limitată.

Capitalul social
minimal - 1 mln
lei.

Fondatori:

Pot fi: persoanele
fizice şi juridice
cărora nu le este
interzis prin lege
sau act constitutiv.
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Numărul minimal al
asociaţilor (acţionarilor)
este de 10 persoane.

Nu pot fi: autorităţile publice, băncile,
companiile şi fondurile de asigurare,
de investiţii, companii fiduciare,
organizaţii necomerciale şi persoanele
fizice care nu au dreptul să desfăşoare
activitatea de întreprinzător

Schema 197. Structura organizatorică a bursei de mărfuri
Structura organizatorică a
bursei de mărfuri

Adunarea gnerală

Comitetul
de bursă

Organul
executiv

Colegial (Consiliul
de adminstare)

Comisiile
bursei

Unipersonal
(Managerul)

de control

de marketing

de etică

de arbitraj

Schema 198. Întreprinderi mici
Întreprinderi mici *

Microîntreprindere - societatea
comercială (întreprinderea) al
cărui număr mediu anual de
angajaţi este de cel mult 19
persoane
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Întreprindere mică - societatea
comercială (întreprinderea) al
cărui număr mediu anual de
angajaţi este de cel puţin 20
şi cel mult 75 persoane

* Legea privind protecţia şi susţinerea micului business, nr.112
din 20.05.94,
(MO, 1994, nr.2).
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Schema 199. Modalităţile de susţinere a micului business

Modalităţile de susţinere a
micului business

Credite
preferenţiale
şi subvenţii.

Facilităţi vamale la
importul materiei
prime şi materialelor,
utilajului, tehnologiilor
şi la exportul propriilor
mărfuri.

Plasarea
comenzilor
de stat.
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Promisiunea de a stimula
activitatea persoanelor fizice
şi juridice care investesc capital
în micul business, efectuiază
operaţiuni financiare, de
asigurare, leasing pentru
reprezentanţii micului business
şi încheierea contractelor pe
termen lung între reprezenatanţii
businessului mare şi cel mic.

Tema 7. ZONELE ANTREPRENORIATULUI LIBER

Schema 200. Zonele antreprenoriatului liber

Zonele antreprenoriatului liber (zone libere) * - părţi izolate din
punct de vedere economic al teritoriului republicii cu statut de
exteritorialitate vamală în cadrul cărora se efectuiază, în
condiţii avantajoase, anumite activităţi de întreprinzător.

Expo-Business
Chişinău **

Otaci-Business ****

Tvardiţa ***

Valkaneş *****

Taraclia ******

* Legea privind Zonele antreprenoriatului liber, nr.1451-XII, 25 mai 1993 –
Monitorul, 1993, nr.7;

** Legea privind zona antreprenoriatului liber “Expo-BusinessChişinău”, nr.625-XIII, 3 noiembrie 1995 – Monitorul Oficial,
1995, nr.73;
*** Legea cu privire la zona antreprenoriatului liber “Tvardiţa”,
nr.626-XIII, 3 noiembrie 1995 – Monitorul Oficial, 1995,
nr.73;
**** Legea privind zona antreprenoriatului liber – Parcul de
Producţie “Otaci-Business”, nr.1565, 26 februarie 1998 –
Monitorul Oficial, 1998, nr.36-37;
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***** Legea privind zona antreprenoriatului liber – Parcul
Producţie “Valkaneş”, nr.1527, 19 februarie 1998
Monitorul Oficial, 1998, nr.36-37;
****** Legea privind zona antreprenoriatului liber – Parcul
Producţie “Taraclia”, nr.1529, 19 februarie 1998
Monitorul Oficial, 1998, nr.36-37;
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de
–
de
–

Schema 201. Tipurile zonelor libere
Tipurile zonelor
libere

De producţie (orientate la
export şi de substituire a
importului)

De tehnologie (parcuri
tehnologice şi
tehnoparcuri)

De tranzitare, comerţ
şi depozitare

De asigurare şi
bancare

Turistice şi alte tipuri care nu
contravin legislaţiei în vigoare

Schema 202. Scopul formării zonelor libere
Scopul formării zonelor
libere

Asigurarea populaţiei
cu locuri de muncă

Atragerea tehnicii şi
tehnologiei străine moderne

Atragerea investiţiilor
străine

Lărgirea producţiei mărfurilor
de larg consum şi a serviciilor

Dezvoltărea producţiei
de substituire a
mărfurilor de import
şi de producere a
mărfurilor pentru
export

Aplicarea experienţei mondiale
de producţie şi de
management
Sporirea încasărilor valutare
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Tema 8. FALIMENTUL
Schema 204. Falimentul persoanei juridice
Falimentul persoane juridice
poate interveni dacă:

debitorul nu şi-a onorat
obligaţiile ajunse la
scadenţă.

bilanţul arată un excedent
al pasivelor asupra
activelor.

există o hotărîre a instanţei
judecătoreşti economice de
intentare a procedurii de
faliment.

Schema 205. Începerea procesul de faliment
Procesul de faliment începe
la cererea:

Creditorilor

Procurorului

Debitorului

Lichidatorului din
falimentul principal

Schema 206. Condiţiile impuse de lege debitorului supus
falimentului
Condiţiile impuse de lege debitorului
supus falimentului

Organizaţia comercială
trebuie să fie înregistrată
în Republica Moldova.

Organizaţia comercială
trebuie să practice
activitatea de întreprinzător.
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Organizaţia comercială
trebuie să fie în stare
de insolvabilitate.

Schema 207. Procedurile utilizate faţă de debitorul insolvabil
Procedurile utilizate faţă de
debitorul insolvabil

Procedura de
reorganizare

Procedura de
lichidare

Procedura simplificată
de lichidare

Schema 208. Participanţii la procedura de faliment
Participanţii la procedura de
faliment

Instanţa de
judecată

Procesele de faliment sunt judecate numai
de judecătoriile economice.

Administratorul
procedurii de
faliment

Administratorul este persoana care gestionează
debitorul insolvabil în procesul de faliment.

Adunarea
creditorilor

Totalitatea creditorilor a căror creanţe au fost
recunoscute de instanţa judecătorească şi
incluse în tabelul de creanţe.

Debitorul
insolvabil

Persoana juridică căreia i se aplică procedura
de faliment.

139

Schema 209. Condiţiile legale înaintate subiecţilor supuşi
procedurii falimentului
Condiţiile legale înaintate subiecţilor supuşi
procedurii falimentului
(art.3 Legea nr.783/96)

Să desfăşoare activitatea
de întreprinzător.

Să fie înregistrat
în RM.

Să se afle în stare de
insolvabilitate.

Schema 210. Subiecţii supuşi falimentului
Subiecţii supuşi
falimentului

Persoane fizice
Titularii patentei
de întreprinzător.
Fondatorii
gospodăriilor
ţărăneşti.
Fondatorii
întreprinderilor
individuale.
Asociaţii societăţilor
în nume colectiv
şi societăţilor în
comandită.

Persoane juridice

Întreprinderile cu
personalitate
juridică

Alte persoane
juridice

- societatea pe acţiuni;
- societatea cu
răspundere limitată;
- întreprinderea de stat;
- întreprinderea
municipală;
- întreprinderea de
arendă;
- cooperatva de
producţie.

- fundaţii;
- organizaţii
obşteşti;
- uniunile de
întreprinderi;
- cooperativele
de consum.
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Schema 211. Instanţele de faliment
Instanţele de
faliment

Judecătoria Economică
a Republica Moldova

Judecătoria Economică
de circumscripţie

Examinează cererile de
faliment în apărarea
intereselor statului
intentate de :
- inspectoratele
ficale;
- procuror;
- CNAS;
- organele centrale.

Examinează celelalte
litigii care nu sunt în
competenţa
Judecătoriei Economice
a RM
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Schema 212. Atribuţiile instanţei de judecată în materia de
faliment
Atribuţiile instanţei de
judecată în materia
de faliment

Atribuţii de
administrare

Atribuţii
judecătoreşti
- examinarea cererii de intentare a procedurii
de faliment (art.12 din Legea nr.786/1996);
- examinarea cererilor creditorilor împotriva
acţiunilor administratorilor (art.25 (4) - (29);
- examinarea cererilor administratorului
împotriva deciziilor adunării creditorilor care-i
limtează împuternicirile (art.22 (4) şi (29);
- examinarea cererilor creditorilor şi
debitorului, dacă ei nu sunt de acord cu
aplicarea procedurii simplificate de faliment
(art.32 (2));
- examinarea cererii de declarare a debitorului
în stare de faliment.

- examinarea cererii de aplicare
a procedurii de reorganizare
(art.14 (1) - (3);
- examinarea cererii de admitere
a planului de reorganizare;
- examinarea cererii de confirmare
a planului de reorganizare;
- examinarea cererii privind
realizarea planului de
reorganizare.

Schema 213. Administratorul procedurii de faliment
Administratorul procedurii
de faliment

Tripla ipostază

Exponent al puterii
judecătoreşti.

Reprezentant al
creditorilor.
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Reprezentant al
debitorilor.

Schema 214. Persoanele care pot fi administrator
Persoanele care pot fi
administrator

Întreprinderea de consulting, care
are în calitate de salariat o persoană
fizică care întruneşte condiţiile cerute
de lege.

Persoanele fizice cu capacitate
deplină de exerciţiu care
întruneşte condiţiile cerute de
lege.

Schema 215. Condiţii necesare pentru ocuparea funcţiei de
administrator
Condiţii necesare pentru
ocuparea funcţiei de
administrator

Negative

Pozitive
Să fie specialist
cu studii superioare.
Să aibă practică de
activitate administativă
sau juridică de cel puţin
3 ani în ultimii 5 ani de
activitate.
Să deţină licenţa
necesară.
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Să nu aibă
antecedente
penale pentru
infracţiuni
premeditate.

Schema 216. Funcţiile administratorului
Funcţiile administratorului

În procedura de
reorganizare

În procedura de
lichidare

- efectuarea măsurilor: organizatorice,
administrative, juridice, financiare,
tehnice;
- reprezentarea intereselor debitorului
în raport cu terţii;
- gestionarea afacerilor debitorului;
- poate cere nulitatea contractelor
stabilite la art.20;
- poate propune modificarea planului
de reorganizare;
- poate cere încetarea procedurii de
faliment, dacă debitorul şi-a
restabilit solvabilitatea;
- poate cere încetarea planului de
reorganizare şi aplicarea procedurii
de lichidare, dacă planul nu se
realizează;
- alte funcţii.

- întocmirea inventarului activelor debitorului;
- luarea măsurilor de conservare a bunurilor
debitorului indicate în inventar;
- poate cere rezilierea contractelor indicate la
art. 19;
- poate cere nulitatea contractelor indicate la
art.20;
- gestionarea afacerilor debitorului insolvabil;
- angajarea şi concedierea salariaţilor;
- formarea masei active şi pasive;
- cere datornicilor debitorului onorarea
obligaţiilor;
- formarea comisiei de lichidare;
- întocmirea bilanţului de lichidare a
debitorului;
- prezentarea rapoartelor periodice, instanţei
şi adunării creditorilor cel puţin odată pe
lună şi la sfîrşitul procedurii;
- alte funcţii
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Schema 218. Conţinutul cererii de faliment
Conţinutul cererii de
faliment

Denumirea instanţei căreia îi
este adresată.

Motivele de drept şi de fapt pe care
se întemeiază cererea şi probele
care dovedesc aceasta.

Numele sau denumirea,
domiciliul sau sediul
acestuia, precum şi numele
reprezentantului şi domiciliul
acestuia, dacă cererea se
depune de reprezentant,
codul fiscal şi numărul
codului bancar.

Valoarea creanţei.

Informaţia privind măsurile
prealabile de tranşare
a litigiului.
Menţionarea actelor care
sunt anexate la cerere.

Numele sau denumirea
pîrîtului, precum şi domiciliul
sau sediul acestuia.
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Schema 219. Actele anexate la cerere
Actele anexate
la cererea:

Creditorului

actele din care rezultă
creanţele pe care le
pretinde.
bonul de plată a
taxei de stat.
contractul de gaj,
dacă este.
dovada privind măsurile
prealabile de tranşare
a litigiului.

Procurorului

actele din
care rezultă
datoriile
debitorului.
încheierea sau
hotărîrea
organelor de
anchetă, a
instanţelor de
judecată sau
a altor organe.

Debitorului sau
lichidatorului din
falimentul principal
decizia organului
suprem al
întreprinderii-debitor.
extrasul din statutul
debitorului privind
răspunderea
fondatorilor pentru
obligaţiile debitorului.
darea de seamă
centrală.
lista activelor
debitorului.

dovada că a fost
expediată pîrîtului
copia acţiunii.

declaraţia fiecărui
asociat (fondator)
care răspunde
nelimitat privind
obligaţiile personale.

alte documente.

copia anunţului
publicat în MO.
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Schema 220. Efectele înregistrării cererii
Cererea de intentare a falimentului
depusă în instanţă poate fi:

Respinsă pentru
motivele indicate
în (art.278/18 CPC)

Returnată pentru motivele indicate
în (art.278/19 CPC, art.10 alin.(1)
Legea nr.786/96)

Examinată (art.12
alin.(3) Legea
nr.786/96)

adoptarea hotărîrii de declarare a
debitorului în stare de insolvabilitate
şi la deschiderea procesului de
faliment.
adoptarea hotărîrii de respingere a
cererii, deoarece debitorul este
insolvabil.

Schema 221. Acţiunile efectuate după depunerea cererii
Acţiunile efectuate după
depunerea cererii
în instanţă:

de către debitor
are obligaţia de a
întocmi referinţa
la cererea de
intentare.

de către instanţa
- ia măsurile de asigurare prevăzute
la art.10 sau 11 din Legea nr.786/
1996, dacă astfel de măsuri sunt
solicitate;
- poate dispune efectuarea auditului;
- poate desemna un administrator.
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Schema 222. Cuprinsul hotărîrii de deschidere a falimentului
Cuprinsul hotărîrii de deschidere
a falimentului

Partea introductivă

Prevederi care interzic debitorului de a
administra patrimoniul şi trecerea dreptului
de administrare desemnat de instanţă

Partea descriptivă

Partea motivantă
Dispozitivul

Prevederi privind modul de informare a
tututor creditorilor debitorului declarat
insolvabil
Prevederi privind modul de informare a
datornicilor debitorului insolvabil
Ora deschiderii procedurii de faliment
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Schema 223. Efectele hotărîrii de deschidere a falimentului
Efectele hotărîrii de deschidere
a falimentului

Efecte ce privesc drepturile
şi obligaţiile debitorului
insolvabil:

Efecte ce privesc drepturile
şi obligaţiile creditorilor:

pierde dreptul de folosinţă şi
dispoziţie a patrimoniului;

toate actele în care se află debitorul
se consideră ajunse la scadenţă;

pe toate actele emise de
debitor denumirea sau
numele insolvabilului trebuie
să fie urmată de cuvintele
"în procedură de lichidare";

examinarea proceselor civile contra
debitorului se suspendă şi se
realizează în procesul de faliment;
se suspendă executarea hotărîrilor
judecătoreşti contra debitorului, iar
cerinţele se înaintează în procedura
de faliment;

toate decontările debitorului
se efectuiază printr-un cont
bancar special;

cerinţele patrimoniale faţă de debitor
se înaintează numai în procesul de
faliment;

debitorul nu are dreptu să
acorde garanţii;

încetează curgerea oricăror dobînzi
şi penalităţi calculate în favoarea
creditorilor.

Schema 224. Formele de desfăşurare a procedurii de faliment
Fomele de desfăşurare a
procedurii de faliment

Reorganizare

Falimentul simplificat
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Lichidare

Schema 225. Procedura de reorganizare a debitorului
insolvabil
Procedura de reorganizare a
debitorului insolvabil

Propunerea planului de reorganizare
Admiterea planului de reorganizare de către instanţă
Aprobarea planului de reorganizare de adunarea creditorilor
Confirmarea planului de reorganizare de către instanţă

Realizarea planului de
reorganizare şi restabilirea
solvabilităţii

Nerealizarea planului
de reorganizare

Derularea procedurii
de lichidare

Abrogarea hotărîrii de intentare
a procesului de faliment şi
transmiterea dreptului de gestiune
a persoanei juridice către organul
executiv al acestuia.
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Schema 226. Conţinutul planului de reorganizare
Conţinutul planului de reorganizare
cuprinde:

posibilitatea eliberării debitorului
de unele datorii şi mărimea
datoriilor de care se eliberează
debitorul;

mărimea creanţelor ce
urmează a fi achitate;
modul de achitare sau
compensare a creanţelor;

analiza comparativă în care să
se arate prioritatea realizării
planului de reorganizare faţă de
repartiţia masei active între creditori
prin lichidarea debitorului;

termenul de achitare
a creanţelor;

măsurile care vor fi luate pentru
restabilirea solvabilităţii debitorului.

Schema 227. Procedura simplificată de faliment
Procedura simplificată de faliment
se aplică dacă:

debitorul nu dispune
de patrimoniu;

debitorul nu a desfăşurat
activitate de întreprinzător;

debitorul nu va putea
acoperi cheltuielile de
judecată;

patrimoniul debitorului nu este
suficient pentru acoperirea
integrală a creanţelor indicate
la art.28 alin.1 şi 2 lit.a)-d);

prin contul bancar
al debitorului nu
s-au efectuat
operaţiuni în
ultimile 12 luni;
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Schema 228. Procedura de lichidare a debitorului insolvabil
Procedura de lichidare a debitorului
insolvabil

Sesizarea debitorului
Desemnarea comisiei de lichidare
Rezilierea contractelor aflate în curs de
lichidare
Nulitatea unor acte anterioare începerii
procedurii de lichidare

Stabilirea masei active
Stabilirea masei pasive
Vînzarea bunurilor din masa debitoare
Dispunerea sumelor realizate din vînzarea
masei debitoare între creditori
Finisarea procesului de lichidare a debitorului
şi pronunţarea hotărîrii de declarare a
acestuia falit
Radierea din Registru sau lipsirea de
calitatea de întreprinzător
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Tema 9. OBLIGAŢIILE COMERCIALE
Schema 203. Categoriile contractelor comerciale

Categoriile contractelor
comerciale

Mandat şi intermediere
comercială

Vînzare-cumpărare

Comision

Factoring

Leasing

Arendă

Report
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CONŢINUTUL ORELOR DE CURS
Tema 1. Introducere în dreptul afacerilor

1. Istoria dreptului afacerilor (comercial). Epoca veche, epoca
evului mediu, epoca modernă, epoca contemporană. Dreptul
afacerilor în Republica Moldova, România şi Rusia.
2. Dreptul afacerilor ca ramură de drept şi disciplină de studii.
Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor, sistemul subiectiv şi
sistemul obiectiv. Raporturile juridice reglementate de
normele dreptului afacerilor.
3. Corelaţia dreptului afacerilor cu alte ramuri ale dreptului: cu
dreptul civil, dreptul procesului civil, dreptul fiscal, dreptul
muncii, dreptul bancar, dreptul comerţului internaţional,
dreptul administrativ.
4. Izvoarele dreptului afacerilor. Constituţia Republicii Moldova,
legile, Ordonanţele şi Hotărârile Guvernului, Practica juridică,
doctrina juridică, uzanţele comerciale şi acte normative
internaţionale.
5. Tendinţele moderne ale dreptului afacerilor: expansiunea
dreptului afacerilor, intervenţia statului în activitatea
economică, unificarea internaţională a dreptului afacerilor.
6. Principiile dreptului afacerilor. Principiile: egalităţii în faţa
legii; inviolabilităţii proprietăţii private, libertăţii de a
contracta, elasticităţii normelor juridice, liberei concurenţe.
Tema 2. Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii
de întreprinzător
1. Activitatea de întreprinzător (antreprenoriat). Identificarea activităţii de
întreprinzător dintre activităţile economice. Noţiune de antreprenoriat.
Corelaţia noţiunii de antreprenoriat cu noţiunea actelor şi faptelor de
comerţ. Acte de comerţ subiective şi obiective. Antreprenoriatul - activitate
independentă, din proprie iniţiativă, în nume propriu, pe riscul propriu.
Genuri de activităţi antreprenoriale. Profesiunile liberale.
2. Intervenţia statului în activitatea de antreprenoriat. Activităţi interzise.
Activităţi considerate monopoluri de stat şi monopoluri naturale. Activităţi
supuse licenţierii şi practicate în temeiul patentei de întreprinzător.
3. Unele obligaţii profesionale ale întreprinzătorilor.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Obligaţia de a obţine licenţa. Noţiune de licenţă. Organele împuternicite cu
licenţierea. Ordinea de eliberare a licenţelor. Acţiunea licenţei în timp şi în
spaţiu. Plata pentru eliberarea licenţei. Retragerea licenţei.
Obligaţia de a ţine contabilitatea. Noţiune de contabilitate Ordinea de
ţinere a evidenţei contabile şi statistice de către agenţii economici.,
documentele justificative, registrele contabile, darea de seamă trimestrială
şi anuală, inventarierea.
Obligaţia de a exercita activitatea în limita concurenţei licite. Noţiune de
concurenţă. Crearea condiţiilor de existenţă a concurenţei. Funcţiile
concurenţei. Formele concurenţei. Acţiuni care dăunează concurenţei –
practici monopoliste, acte de concurenţă neloială (confuzie denigrare,
dezorganizarea întreprinderii rivale, acapararea agresivă a clientelei) şi acte
care izvorăsc din comerţul internaţional (acorduri de dumping, subvenţii la
exporturi. Publicitatea neonestă şi publicitatea neautentică ca acţiuni care
dăunează concurenţei. Registrul de Stat al întreprinderilor monopoliste.
Responsabilitatea întreprinderilor care suprimă concurenţa.
Obligaţia de protecţie a mediului. Protecţia juridică a mediului înconjurător
în Republica Moldova. Importanţa şi cadrul legal. Organele care
supraveghează ocrotirea mediului. Responsabilitatea juridică pentru
poluarea mediului.
Obligaţia de a plăti impozitele. Legislaţia privind impozitarea persoanelor
care practică activitatea de întreprinzător. Clasificarea impozitelor –
impozite republicane, locale, directe şi indirecte. Importanţa impozitării.
Obligaţia de a produce şi a comercializa produse şi mărfuri conforme
standardelor, nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor.
Tema 3. Subiectele dreptului afacerilor

Noţiuni generale de subiect al dreptului afacerilor.
Persoana fizică ca subiect al dreptului afacerilor.
Întreprinderea ca subiect al dreptului afacerilor.
Întreprinderea fără statut de persoană juridică.
Întreprinderea (organizaţia comercială) cu statut de persoană
juridică.
6. Statul şi unităţile administrativ teritoriale ca subiecte ale
dreptului afacerilor.
1.
2.
3.
4.
5.

Tema 4. Constituirea şi funcţionarea întreprinderilor şi societăţilor comerciale

1. Noţiunea de întreprindere. Corelaţia între noţiunile de
întreprindere şi societate (organizaţie) comercială, între
antreprenor, businessman şi întreprinzător, comerciant.
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2. Date istorice privind apariţia societăţilor comerciale
(întreprinderilor). Apariţia societăţilor în nume colectiv, în
comandită, pe acţiuni şi cu răspundere limitată.
3. Clasificarea întreprinderilor. Forme organizatorico-juridice ale
întreprinderilor, clasificarea întreprinderilor după natura lor,
după întinderea răspunderii asociaţilor (fondatorilor), după
structura capitalului social; după sursa de provenienţă a
capitalului social; după numărul salariaţilor; după posibilitatea
emiterii titlurilor de valoare; după statutul juridic al
întreprinderilor, după tipul principal de activitate.
4. Condiţii generale de constituire a întreprinderilor. Elaborarea,
aprobarea şi autentificarea actelor constitutive. Acte
constitutive unilaterale, bi- sau multilaterale. Caracteristicile
actului constitutiv şi condiţiile de valabilitatea ale acestuia.
Conţinutul actelor constitutive.
5. Înregistrarea de stat a întreprinderilor. Prezentarea
documentelor pentru înregistrare, respingerea cererii,
acceptarea cererii, datele incluse în Registrul comercial de
Stat. Eliberarea certificatului de înregistrare. Înregistrarea
fiscală a întreprinderii. Introducerea modificărilor în actele
constitutive.
6. Funcţionarea întreprinderilor. Organul suprem de decizie,
organul executiv şi organul de control a întreprinderii. Organul
facultativ al întreprinderii.
Tema 5. Regimul juridic al patrimoniului întreprinderilor

1. Noţiunea de patrimoniu.
2. Bunurile. Clasificarea bunurilor.
3. Bunuri corporale: bunuri imobile şi mobile, capital propriu şi
capital atras, active fixe şi active circulante.
4. Bunuri incorporale: denumirea de firmă, înregistrarea
denumirii de firmă şi dreptul exclusiv asupra firmei; emblema
ca atribut de identitate; clientela şi vadul comercial, mărcile
de producţie şi mărcile de serviciu; dreptul de autor.
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5. Capitalul social şi funcţiile lui. Capitalul de rezervă. Formarea
capitalului social, tipuri de aport la capitalul social. Evoluarea
aporturilor nebăneşti transmise în capitalul social.
Modificarea capitalului social prin majorare şi reducere.
Corelaţia între capitalul social şi patrimoniul societăţii.
Tema 6. Reorganizarea şi lichidarea voluntară a întreprinderilor şi societăţilor
1. Reorganizarea întreprinderilor. Reorganizarea forţată şi reorganizarea
voluntară.

2. Reorganizarea prin unificare, dezmembrare şi transformare.
Decizia privind reorganizarea şi înregistrarea ei la organul
înregistrării de stat.
3. Succesiunea drepturilor şi obligaţiilor întreprinderilor
reorganizate.
4. Protecţia drepturilor asociaţilor minoritari şi a creditorilor la
reorganizarea întreprinderilor.
5. Lichidarea voluntară a întreprinderilor. Temeiurile lichidării.
Publicarea avizului de lichidare.
6. Comisia de lichidare şi împuternicirile ei. Satisfacerea
cerinţelor creditorilor.
7. Repartizarea patrimoniului între asociaţi. Formalităţile de
lichidare şi radiere a întreprinderii din Registrul de Stat al
comerţului. Efectul radierii din registrul de stat al comerţului.
Tema 7. Întreprinzătorii persoane fizice şi echivalaţi persoanelor fizice

1. Titularul patentei de întreprinzător. Modul de eliberare a
patentei. Acţiunea patentei în timp şi în spaţiu. Impozitarea
titularului patentei. Activităţile practicate în baza patentei.
2. Gospodăria ţărănească de fermier. Constituirea şi înregistrarea
G.Ţ. Patrimoniul gospodăriei. Răspunderea fondatorilor
pentru obligaţiile acesteia.
3. Întreprinderea individuală. Fondatorul, decizia de fondare,
înregistrarea, activitatea de antreprenoriat. Responsabilitatea
întreprinderii şi a fondatorului pentru obligaţiile asumate.
Reorganizarea şi lichidarea întreprinderii individuale.
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Deosebirea activităţii practicate de deţinătorul patentei de
întreprinzător de activitatea întreprinderii individuale.
4. Societatea în nume colectiv. Noţiune, reglementarea juridică,
fondatorii, actul constitutiv şi cuprinsul lui. Înregistrarea de
stat.
Funcţionarea
societăţii,
adoptarea
deciziilor,
administrarea societăţii. Controlul asupra activităţii. Drepturile
şi obligaţiile asociaţilor. Responsabilitatea societăţii şi a
asociaţilor. Încetarea activităţii societăţii în nume colectiv.
5. Societatea în comandită. Noţiunea şi reglementarea juridică,
fondatorii, actul constitutiv şi cuprinsul lui. Capitalul social şi
cotele de participare. Funcţionarea societăţii, adoptarea
deciziilor, administrarea societăţii, drepturile şi obligaţiile
comanditarilor şi comanditaţilor. Încetarea activităţii societăţii
în comandită.
Tema 8. Întreprinderi persoane juridice

1. Noţiuni generale privind întreprinderea cu statut de persoană
juridică.
2. Elementele constitutive ale persoanei juridice.
3. Capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu a persoanei juridice.
4. Cooperativa de producţie. Noţiune de cooperativă de
producţie. Ordinea de constituire şi înregistrare a cooperative.
Asociaţii. Actele constitutive şi conţinutul lor. Funcţionarea
cooperative. Organele de conducere - adunarea generală,
comitetul de conducere, preşedintele cooperative, comisia de
revizie. Patrimoniul cooperativei şi cotele-părţi ale asociaţilor.
Responsabilitatea asociaţilor şi a cooperative. Încetarea
activităţii cooperative. Reorganizarea şi lichidarea.
5. Întreprinderea de arendă. Ordinea de constituire a
întreprinderii de arendă. Actele constitutive şi conţinutul lor.
Membrii întreprinderii de arendă. Organele de conducere a
întreprinderii de arendă. Încetarea activităţii întreprinderii de
arendă prin reorganizare sau lichidare.
6. Întreprinderea de stat. Ordinea de constituire a întreprinderii
de stat. Actele constitutive şi conţinutul lor. Patrimoniul
întreprinderii de stat şi gestiunea lui. Administrarea
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întreprinderii de stat. Împuternicirile fondatorului, consiliului
de administraţie şi managerului. Contractul încheiat cu
managerul întreprinderii de stat. Încetarea activităţii
întreprinderii de stat. Reorganizarea şi lichidarea întreprinderii
de stat.
7. Întreprinderea municipală. Ordinea de constituire şi
înregistrare a întreprinderii municipale. Actele constitutive şi
conţinutul lor. Patrimoniul întreprinderii municipale şi
gestiunea lui. Administrarea întreprinderii municipale.
Împuternicirile fondatorului, consiliului de administraţie şi
managerului. Contractul încheiat cu managerul întreprinderii
municipale.
Tema 9. Societatea cu răspundere limitată

1. Noţiunea de societate cu răspundere limitată.
2. Constituirea, fondatorii, actele constitutive şi cuprinsul lor.
3. Capital social. Formarea şi modificarea lui. Aporturile la
capitalul social. Capitalul de rezervă.
4. Cotele de participare şi certificatul cotei de participare.
Cesiunea cotei de participare şi trecerea calităţii de asociat.
5. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor SRL. Excluderea
asociatului.
6. Structura organizatorică a SRL. Adunarea generală, organul
executiv şi organul de control.
7. Responsabilitatea societăţii, persoanelor cu funcţii de
răspundere şi a asociaţilor.
8. Încetarea activităţii SRL.
Tema 10. Societatea pe acţiuni

1. Noţiunea şi caracterele societăţii pe acţiuni. Constituirea şi
înregistrarea societăţii pe acţiuni de tip închis. Constituirea
societăţii pe acţiuni de tip deschis. Constituirea societăţii pe
acţiuni prin transformarea unei alte întreprinderi în societate
pe acţiuni. Convocarea adunării constitutive, deliberativitatea
ei la adoptarea deciziilor, împuternicirea adunării constitutive.
Actele constitutive şi conţinutul lor. Înregistrarea de Stat a
159

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

societăţii pe acţiuni. Înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la
fondarea societăţii.
Funcţionarea societăţilor pe acţiuni. Acţionarii şi organele
societăţii.
Drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale acţionarilor.
Obligaţiile acţionarilor.
Adunarea generală ordinară şi extraordinară. Competenţa
adunării generale. Ordinea de zi şi materialele informative
necesare pentru desfăşurarea adunării generale. Convocarea
repetată a adunării generale. Deliberativitatea adunării
generale şi cvorumul necesar pentru adoptarea hotărîrilor.
Exerciţiul dreptului de vot. Valoarea juridică a hotărîrilor
adunării generale.
Consiliul societăţii. Alegerea şi împuternicirile consiliului.
Alegerea preşedintelui consiliului. Ordinea de convocare a
şedinţelor şi adoptare a hotărîrilor consiliului societăţii.
Valoarea juridică a hotărîrilor consiliului.
Organul executiv al societăţii. Tipuri de organe executive:
organ executiv colegial (direcţia), organ executiv unipersonal
(directorul), organ executiv dublu (direcţia + directorul),
organizaţie gestionară. Competenţa organului executiv.
Organul de control şi împuternicirile acestuia. Comisia de
cenzori - ca organ de control. Întreprinderea de audit - ca
organ de control. Raportul organului de control şi aprobarea
lui de adunarea generală.
Capitalul social şi capitalul de rezervă al societăţii pe acţiuni şi
funcţiile lor. Formarea iniţială a capitalului social. Modificarea
capitalului social. Beneficiul şi dividendele în societatea pe
acţiuni.
Valorile mobiliare emise de societatea pe acţiuni. Acţiunile.
Noţiune de acţiune, clasificarea acţiunilor. Obligaţiunile.
Noţiune de obligaţiune,
clasificarea obligaţiunilor.
Înregistrarea de stat a hârtiilor de valoare. Certificatele de
acţiuni. Registrul hârtiilor de valoare. Ordinea de înstrăinare a
acţiunilor şi obligaţiunilor.
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10. Tranzacţiile societăţii cu propriile hîrtii de valoare.
Achiziţionarea. Răscumpărarea. Consolidarea, împărţirea şi
denominalizarea acţiunilor societăţii.
11. Tranzacţiile de proporţii şi cu conflict de interese ale societăţii
pe acţiuni.
12. Persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii pe acţiuni.
13. Încetarea activităţii de antreprenoriat a societăţii pe acţiuni.
Reorganizarea şi lichidarea societăţii pe acţiuni.
Tema 11. Structuri şi uniuni de întreprinderi
1.
2.
3.

4.

3.

4.

5.

Structuri ale întreprinderii.
Întreprinderea dependentă şi întreprinderea afiliată.
Filialele întreprinderii. Constituirea, administrarea filialei şi a
patrimoniului acesteia. Răspunderea juridică pentru activitatea
filialei. Desfiinţarea filialei.
Reprezentanţele întreprinderii. Constituirea reprezentanţei şi
sarcinile ei. Patrimoniul reprezentanţei. Actele juridice ale
reprezentanţei. Desfiinţarea reprezentanţei.
Uniunile de întreprinderi. Noţiunea uniunii de întreprinderi.
Constituirea şi înregistrarea de stat a uniunilor de întreprinderi.
Fondatorii, actele constitutive şi conţinutul lor. Tipuri de
uniuni: concerne, asociaţii, consorţiumuri, trustul, sindicatul
etc.
Patrimoniul uniunilor. Organele de conducere. Organul
suprem, organul electiv şi de control, ale concernelor,
asociaţiilor. Raportul între uniune şi întreprinderile asociate.
Răspunderea juridică a uniunilor. Reorganizarea şi lichidarea
uniunilor.
Statutul juridic al holdingurilor. Noţiunea de holding. Ordinea
de constituire şi forma organizatorico-juridică. Actele
constitutive şi conţinutul lor. Administrarea holdingului.
Organele de decizie, executive şi de control. Corelaţia între
holding şi întreprinderile fiice. Patrimoniul holdingului şi
gestiunea lui. Încetarea activităţii holdingului, reorganizarea şi
lichidarea holdingului.
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Grupul financiar – industrial . Noţiune, constituire, funcţionare
şi administrarea. Activitatea grupei financiar industriale.
7. Cooperativa de întreprinzători. Noţiune, caractere juridice şi
tipuri.
Constituirea şi înregistrarea cooperativelor de
întreprinzători. Structura organizatorică, drepturile şi
obligaţiile membrilor. Capitalul social, aportul asociatului şi
cota lui. Beneficiul şi modul de repartiţie a lui.
6.

1.

2.

3.

4.

Tema 12. Întreprinderi cu statut juridic special
Fond de investiţie. Noţiunea. Ordinea de constituire şi
înregistrare a fondurilor de investiţie. Tipuri de fonduri de
investiţie. Administrarea fondului de investiţie. Adunarea
generală, consiliul de observatori, comitetul de conducere,
comisia de revizie. Managerul, depozitarul, registratorul,
auditorul fondului. Activitate a fondului de investiţie.
Restricţii asupra activităţii fondurilor de investiţii. Patrimoniul
fondului de investiţie. Capitalul şi fondul de asigurare.
Titlurile de valoare ale fondului de investiţie. Beneficiul
fondului şi dividendele acţionarilor.
Bursa de valori. Noţiune. Ordinea de constituire şi înregistrare.
Fondatorii şi actele constitutive. Administrarea bursei de
valori. Organele de conducere. Activitatea bursei de valori.
Operaţiuni cu titluri de valoare, calitatea de membru al bursei
de valori, Regulile bursiere. Încetarea activităţii bursei de
valori.
Instituţii financiare. Ordinea de constituire, autorizaţie şi
înregistrare. Actele constitutive. Administrarea instituţiilor
financiare. Organul suprem, organul executiv şi organul de
control. Patrimoniul instituţiilor financiare. Capitalul social.
Genurile de activitate. Lichidarea instituţiilor financiare.
Bursele de mărfuri. Noţiunea. Tipurile de burse de mărfuri.
Constituirea şi înregistrarea burselor. Forma de organizare şi
actele de constituire a burselor. Fondatorii şi capitalul social
minimal. Administrarea bursei. Adunarea generală, comitetul
de bursă , organul executiv şi alte organe a bursei.
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Particularităţile de activitate a bursei. Categoriile de membri ai
bursei, drepturile şi obligaţiile acestora.
Tema 13. Particularităţile constituirii şi funcţionării întreprinderilor cu
investiţii străine, a microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici
1. Particularităţile constituirii şi activităţii întreprinderilor cu investiţii străine.
Ordinea de constituire şi înregistrare a întreprinderilor cu investiţii străine.
Fondatorii, actele constitutive şi conţinutul lor. Reorganizarea
întreprinderilor naţionale în întreprinderi cu investiţii străine.
Administrarea întreprinderilor cu investiţii străine, organele de decizie,
control şi executive. Patrimoniul întreprinderii. Capitalul social. Bunurile
care pot servi ca investiţii străine. Activitatea de antreprenor a
întreprinderii, facilităţile şi garanţiile de stat. Lichidarea întreprinderilor cu
investiţii străine.
2. Particularităţile constituirii şi activităţii microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici. Noţiuni generale de microîntreprindere şi
întreprindere mică. Constituirea şi înregistrarea lor. Genurile de activitate
şi facilităţile acordate de legislaţie acestor întreprinderi. Susţinerea statală
şi nestatală a agenţilor micului business. Obligaţiile agenţilor micului
business.
Tema 14. Regimul juridic al zonelor antreprenoriatului liber în Moldova şi în
dreptul comparat

1
2
3
4

5

Zona antreprenoriatului liber. Noţiune, tipurile, formarea şi
funcţionarea. Conceptul zonei libere în dreptul comparat.
Constituirea şi înregistrarea întreprinderilor în zonele
antreprenoriatului liber (rezidenţi ai zonei libere).
Regimul juridic al zonei libere (vamal, valutar şi fiscal).
Zonele libere în Republica Moldova: “Expo-Business
Chişinău”, “Tvardiţa”, “Valkaneş”,
“Taraclia” “OtaciBusiness”.
Zonele libere în dreptul comparat.
Tema 15. Falimentul

1. Noţiunea şi istoricul falimentului. Corelaţia dintre noţiunea de
faliment, insolvabilitate şi insolvenţă. Caracteristica generală
a unor mecanisme prefalimentare.
2. Participanti la procesul de faliment. Subiecte supuse
procedurii, persoane fizice şi persoane juridice. Instanţele
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3.

4.

5.

6.

competente în materia falimentului. Administratorul
procedurii de faliment. Adunarea creditorilor.
Începerea procedurii de faliment. Depunerea cererii de
faliment.. Intentarea procesului de faliment Efectele hotărârii
de deschidere a falimentului. Particularităţile hotărârii de
aplicare a procedurii simplificate de faliment.
Procedura de reorganizarea Propunerea, Admiterea, aprobarea
şi confirmarea proiectului planului de reorganizare. Efectele
juridice ale confirmării planului de reorganizare. Îndeplinirea
măsurilor stabilite în planul de reorganizare. Consecinţe
realizării sau nerealizării planului
Procedura de lichidare. Desesizarea debitorului. Regimul
actelor juridice anterioare începerii procedurii de faliment
Stabilirea masei active. Stabilirea masei pasive. Vânzarea
bunurilor debitorului. Distribuirea sumelor realizate din
vânzarea masei debitoare. Închiderea procedurii falimentului.
Radierea falitului din registrul Consecinţele declarării
întreprinzătorului falit.
Acţiunile nelegitime ale debitorului, conducătorului
debitorului şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale
debitorului, creditorului şi ale altor persoane. Falimentul fictiv
şi falimentul intenţionat.
Tema 16. Titlurile de credit (cambia şi biletul la ordin)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Noţiunea, caracterele şi funcţiile cambiei.
Forma şi modul de emisiune a tratei (cambiei).
Transmiterea (girul) tratei.
Acceptarea tratei.
Avalul.
Plata.
Regresul în caz de neplată.
Cambia simplă (biletul la ordin).
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Tema 17. Obligaţiile comerciale

1. Formarea contractelor comerciale. Încheierea contractului
între absenţi. Oferta de a contracta şi acceptarea ofertei. Locul
şi momentul încheierii contractului.
2. Executarea contractelor comerciale. Drepturile şi obligaţiile
părţilor.
3. Trăsăturile contractelor comerciale. Solidaritatea debitorilor,
fructificarea de drept a banilor. Lipsa termenului de graţie.
4. Probele în materie comercială. Proba cu înscrisuri, proba cu
martori, facturile acceptate, corespondenţa comercială,
telegrame, registrele comerciale.
5. Răspunderea contractuală şi clauza penală.
Tema nr. 18. Contractul de vânzare cumpărare comercială

1.
2.
3.
4.

Noţiunea şi caracterele juridice.
Condiţiile de valabilitate.
Obligaţiile vânzătorului.
Obligaţiile cumpărătorului.

1.
2.
3.
4.
5.

Noţiunea şi caracteristicile mandatului.
Condiţiile de formă şi de fond.
Obligaţiile mandantului.
Obligaţiile mandatarului.
Efectele executării mandatului.

Tema nr. 19. Contractul de mandat comercial
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Tema nr. 20. Contractul de comision.

1. Noţiunea şi caracteristicile contractului de comision.
2. Efectele contractului în raportul dintre comitent şi comisionar.
3. Efectele contractului de comision faţă de terţi.
Tema nr. 21. Contractul de arendă

1.
2.
3.
4.
5.

Noţiunea şi formarea contractului de arendă.
Obligaţiile persoanei care dă în arendă.
Obligaţiile arendaşului.
Rezilierea contractului de arendă.
Soarta îmbunătăţirilor obiectului arendat în cazul încetării
contractului.
Tema nr. 22. Contractul de leasing

1. Noţiunea şi tipurile contractului de leasing.
2. Formarea contractului de leasing.
Drepturile şi obligaţiile părţilor.

166

Literatura recomandată pentru studierea cursului la “dreptul
afacerilor”
la Facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova,
catedra “Dreptul antreprenoriatului”
Literatura în limba română:
1. Drept comercial român, Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, Ed.
ALL/Educaţional, Bucureşti, 1998.
2. Teoria şi practica dreptului comercial, Ion Turcu, Ed. Lumina
lex, Bucureşti, 1998;
3. Drept comercial român, Raul Petrescu, Ed. Oscar Print,
Bucureşti, 1996.
4. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, Ed. Cartier, Chişinău,
1997.
5. Drept civil (scheme) S. Baieş, N. Roşca, Ed. Tipografia
Centrală, Chişinău, 2001.
6. Drept comercial, Romul Petru Vonica, Vol.I, Ed.Victor,
Bucureşti, 1997.
7. Drept comercial, partea generală, Romul Petru Vonica
Bucureşti, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
8. Drept comercial, Smaranda Angheni, Magda Volonciu,
Camelia Stoica, Monica Gabriela Lostin, Ed. Oscar Print,
Bucureşti, 2000.
9. Drept comercial român şi bancar, Radu Motica, Vasile Popa,
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
10. Drept comercial, note de curs, C. Acostioaie, Ed. Fundaţiei
Chemarea, Iaşi, 1998.
11. Societatea cu răspundere limitată în dreptul comparat, C.
Lefter, Bucureşti, 1993.
12. Societatea cu răspundere limitată, ghid pentru întreprinzători,
C. Lefter, Bucureşti, 1996.
13. Societăţi comerciale, organizarea, funcţionarea, răspunderea,
C. Bârsan, V. Dobrinoiu, A. Ţiclea, M. Toma, Bucureşti,
1996.
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14. Subiecţii de drept comercial. Societăţile comerciale şi
procedura falimentului, Dr. Raul Petrescu, Bucureşti, 1993,.
15. Contractele comerciale, formare şi executare, vol.I şi II, Ion
Turcu, Liviu Pop, Ed. Lumina lex, Bucureşti, 1997;
16. Drept comercial al afacerilor, I, Ed. Fundaţiei Romînia de
mîine, Bucureşti,1998;
17. Societăţi comerciale europene, D:D. Şaguna; M.R.Niculescu,
Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996;
18. Societăţile comerciale pe persoane, Ed. Lumina lex, Bucureşti,
1999,
19. Capitalul social al societăţilor comerciale, Ion Băcanu, Ed.
Lumina lex, Bucureşti, 1999;
20. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor
comerciale, Noţiuni elimentare, Gheorge Piperea, Ed. ALL
BEK, Bucureşti, 1998;
21. Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar, Octavian
Manolache, Ed. ALL Educaţional, Bucureşti, 1997.
22. Societăţi comerciale, Prof. Dr. Octavian Căpăţână, Bucureşti,
1996.
23. Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, Elena Cârcei,
Bucureşti, 1995.
24. Funcţionarea şi încetarea societăţii comerciale pe acţiuni,
Elena Cârcei, Bucureşti, 1996.
25. Constituirea societăţilor comerciale, Mircea-Ştefan Minea, Ed.
Lumina lex, Bucureşti, 1996.
26. Societăţile comerciale, instituţii ale noului drept comercial, v.
Popa, R. Motică, D. A. Crăciunescu, Ed. Helicon, Timişoara,
1994.
27. Patrimoniul societăţilor comerciale. Răspunderea juridică. V.
Pătulea, Bucureşti, 1995.
28. Administrarea societăţilor pe acţiuni în economia de piaţă şi
de tranziţie, Marek Hasel, Ed. ALL, Bucureşti.
29. Dreptul concurenţei comerciale, concurenţa onestă, Octavian
Căpăţină, Ed. Lumina lex, Bucureşti, 1992.
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30. Dreptul concurenţei comerciale, concurenţa patologică,
Monopolismul, Octavian Căpăţină, Ed. Lumina lex, Bucureşti,
1993.
31. Dreptul concurenţei comerciale, concurenţa neloială pe piaţa
internă şi internaţională, Octavian Căpăţină, Ed. Lumina lex,
Bucureşti, 1996.
32. Concurenţa neloială, drept român şi comparat, Iolanda
Eminescu, Ed. Lumina lex, Bucureşti, 1993.
33. Falimentul, Evoluţie şi actualitate, Bucureşti, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2000.
34. Insolvenţa comercială, reorganizarea judiciară şi falimentul,
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
35. Revista de drept comercial, serie nouă, 1991-2001.
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24. Торговое право, Каленик А., Кишинэу, 1998.
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Subiectele pentru evoluarea finală a cunoştinţelor
(Examen)

1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor.
2. Corelaţia dreptului afacerilor cu alte ramuri ale dreptului.
3. Tendinţele moderne ale dreptului afacerilor şi principiile
dreptului afacerilor.
4. Izvoarele dreptului afacerilor.
5. Persoanele fizice şi persoanele juridice ca subiecte ale
dreptului afacerilor.
6. Noţiunea de întreprindere. Clasificarea lor.
7. Ordinea de constituire a întreprinderilor. Conţinutul actelor
constitutive.
8. Înregistrarea de stat a întreprinderilor.
9. Noţiunea şi particularităţile activităţii de întreprinzător.
10. Modul de eliberare a licenţelor. Importanţa licenţei.
11. Definiţia şi funcţiile concurenţei în economia de piaţă.
12. Condiţiile necesare pentru existenţa concurenţei.
13. Actele de concurenţă neloială.
14. Practicile monopoliste.
15. Actele de concurenţă neloială ce izvorăsc din comerţul
internaţional.
16. Evidenţa contabilă a întreprinderii şi importanţa ei.
17. Formele şi procedura de reorganizare voluntară a
întreprinderilor.
18. Temeiurile şi procedura de lichidare voluntară a
întreprinderilor.
19. Clasificarea bunurilor în dreptul afacerilor.
20. Capitalul social al întreprinderii şi funcţiile lui.
21. Modificarea capitalului social prin majorare şi reducere.
22. Bunurile incorporale ale întreprinderii.
23. Denumirea de firmă şi emblema întreprinderii. Dreptul asupra
lor.
24. Mărcile ca bunuri incorporale.
25. Clientela şi vadul comercial ca bunuri incorporale.
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26. Particularităţile de constituire, funcţionare şi răspunderea
întreprinderii individuale.
27. Constituirea societăţii în nume colectiv.
28. Funcţionarea societăţii în nume colectiv (SNC).
29. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea asociaţilor SNC.
30. Ordinea de constituirea a societăţii în comandită.
31. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea asociaţilor societăţii în
comandită.
32. Particularităţile de încetare a activităţii SNC şi SC.
33. Noţiunea de întreprindere cu statut de persoană juridică.
Atributele de identificare a persoanei juridice.
34. Capacitatea de folosinţă şi exerciţiu a persoanei juridice
(voinţa persoanei juridice).
35. Noţiunea şi particularităţile de constituirea a societăţii cu
răspundere limitată.
36. Actele constitutive a SRL. Importanţa şi conţinutul lor.
37. Structura organizatorică a SRL. Atribuţiile şi modul de
convocare a adunării generale.
38. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea asociaţilor SRL.
39. Aportul şi partea socială a asociatului. Modul de înstrăinare a
părţii sociale.
40. Ordinea de constituire a cooperativei de producţie.
41. Structura organizatorică a cooperativei de producţie. Modul de
adoptare a hotărîrilor de către adunarea generală.
42. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea asociaţilor membrilor
cooperativei de producţie.
43. Ordinea de constituire a întreprinderii de arendă.
44. Structura internă a întreprinderii de arendă şi competenţa
organelor.
45. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea membrilor
întreprinderii de arendă.
46. Constituirea întreprinderii de arendă.
47. Gestiunea întreprinderii de stat. Consiliul de administrare şi
managerul.
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48. Patrimoniul întreprinderii de stat. Reorganizarea şi lichidarea
întreprinderii de stat.
49. Ordinea de constituire, funcţionare şi lichidare a întreprinderii
municipale.
50. Noţiunea şi caracterele juridice ale societăţii pe acţiuni.
51. Constituirea simultană (fără apel de subscriere publică) a
societăţilor pe acţiuni.
52. Constituirea continuă (cu apel de subscriere publică) a
societăţilor pe acţiuni
53. Constituirea societăţii pe acţiuni prin transformarea
întreprinderilor cu o altă formă de organizare.
54. Încheierea contractului de societate şi plasarea primară a
acţiunilor.
55. Adunarea constitutivă a societăţii pe acţiuni şi competenţa ei.
56. Înregistrarea societăţii pe acţiuni.
57. Înregistrarea acţiunilor plasate la fondarea societăţii.
58. Adunarea generală a societăţii pe acţiuni. Competenţa şi
felurile de adunări generale.
59. Convocarea adunării generale a acţionarilor.
60. Ordinea de zi a adunării generale, pregătirea materialelor
necesare şi aducerea lor la cunoştinţa acţionarilor.
61. Desfăşurarea şedinţei adunării generale. Convocarea repetată a
adunării generale.
62. Hotărîrile adunării generale şi procesele-verbale.
63. Alegerea şi competenţa consiliului directoriu al societăţii pe
acţiuni. Votul cumulativ.
64. Şedinţele şi hotărîrile consiliului societăţii pe acţiuni.
Preşedintele consiliului.
65. Alegerea organului executiv al societăţii pe acţiuni. Tipurile
de organe executive.
66. Atribuţiile principale ale organului executiv al societăţii pe
acţiuni.
67. Comisia de cenzori a societăţii pe acţiuni.
68. Drepturile nepatrimoniale ale acţionarilor.
69. Drepturile patrimoniale ale acţionarilor.
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70. Obligaţiile acţionarilor.
71. Capitalul social al societăţii pe acţiuni şi funcţiile lui.
72. Felul de aporturi la formarea capitalului social.
73. Modificarea capitalului social.
74. Noţiunea de acţiuni. Clasificarea acţiunilor în dependenţă de
volumul drepturilor încorporate în ele.
75. Clasificarea acţiunilor după formă, valoare, şi aflate în
circulaţie sau nu.
76. Înregistrarea de stat a acţiunilor.
77. Registrul acţionarilor. Certificatul de acţiuni şi extrasul din
registrul acţionarilor.
78. Obligaţiile cu hîrtii de valoare ale societăţii pe acţiuni.
Noţiunea şi tipuri de obligaţiuni.
79. Tranzacţiile societăţii pe acţiuni cu propriile hîrtii de valoare.
80. Tranzacţiile de proporţii şi cu conflict de interese a societăţii
pe acţiuni.
81. Încetarea activităţii de antreprenoriat a societăţii pe acţiuni.
Reorganizarea şi lichidarea.
82. Deosebiri şi asemănări între cooperativa de producţie şi
societatea cu răspundere limitată.
83. Deosebiri şi asemănări între cooperativa de producţie şi
societatea în nume colectiv.
84. Întreprinderea dependentă, noţiune şi caractere juridice.
85. Filiala întreprinderii. Noţiunea, caracterele şi ordinea de
constituire.
86. Reprezentanţa (agenţia) întreprinderii şi particularităţile
acesteia.
87. Uniunea de întreprinderi. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice.
88. Tipurile de uniuni de întreprinderi şi particularităţile acestora.
89. Constituirea şi funcţionarea uniunii de întreprinderi.
90. Holdingul. Definiţia. Particularităţile de constituirea şi
funcţionare.
91. Falimentul. Insolvabilitatea şi insolvenţa. Intentarea procedurii
de faliment.
92. Procedura simplificată de faliment şi lichidare a întreprinderii.
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93. Procedura de reorganizare a întreprinderii insolvabile.
Aprobarea şi realizarea planului de reorganizare.
94. Masa debitoare şi ordinea de repartiţie a ei între creditori.
95. Hotărîrea de declarare a falimentului. Radierea întreprinderii
din Registrul de Stat.
96. Acţiuni nelegitime ale persoanelor în procesul de faliment.
97. Noţiunea contractului de vînzare-cumpărare şi caracterele lui
juridice. Obligaţiile părţilor.
98. Noţiunea şi carterele juridice ale contratului de mandat.
Obligaţiile părţilor.
99. Noţiunea şi carterele juridice ale contratului de comision.
Obligaţiile părţilor.
100. Noţiunea, carterele juridice şi conţinutul contratului de
arendă. Obligaţiile părţilor.
101. Noţiunea şi particularităţile operaţiunilor de leasing.
102. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului de leasing.
103. Întreprinderi cu investiţii străine în RM. Particularităţile de
constituire.
104. Constituirea şi înregistrarea instituţiile financiare.
105. Constituirea şi înregistrarea fondurilor de investiţii.
106. Restricţii asupra activităţii fondurilor de investiţii.
Administrarea şi organele fondului de investiţii.
107. Bursa de valori. Noţiunea şi constituirea.
108. Bursa de mărfuri. Noţiunea şi constituirea.
109. Regimul juridic al zonelor antreprenoriatului liber.
Activitatea întreprinderilor în zonele libere.
110. Activitatea de întreprinzător practicată în baza patentei de
întreprinzător. Ordinea de eliberare a patentei.
111. Regimul juridic al microîntreprinderilor şi întreprinderilor
mici.
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Temele tezelor
anuale la dreptul afacerilor(comercial)

Regimul juridic al activităţii de întreprinzător.
Statutul juridic al societăţii în nume colectiv.
Statutul juridic al societăţii în comandită.
Constituirea societăţii cu răspundere limitată.
Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată.
Încetarea societăţii cu răspundere limitată prin reorganizare şi
lichidare
7. Constituirea şi funcţionarea cooperativei de producţie.
8. Constituirea şi funcţionare şi lichidarea întreprinderii de stat.
9. Constituirea şi funcţionarea întreprinderii municipale.
10. Constituirea societăţii pe acţiuni.
11. Adunarea generală a societăţii pe acţiuni.
12. Consiliul directoriu şi organul executiv al societăţii pe acţiuni.
13. Capitalul social şi hârtiile de valoare a societăţii pe acţiuni.
14. Particularităţile constituirii şi funcţionării fondurilor de
investiţie.
15. Particularităţile constituirii şi funcţionării burselor de valori.
16. Particularităţile constituirii şi funcţionării burselor de mărfuri.
17. Înregistrarea de stat a întreprinderilor.
18. Particularităţile constituirii şi funcţionarea filialelor şi
reprezentanţelor.
19. Regimul juridic al patrimoniului întreprinderii.
20. Constituirea şi funcţionarea uniunilor de întreprinderi.
21. Particularităţile de constituirea şi funcţionare a instituţiilor
financiare.
22. Particularităţile de constituire, funcţionare şi lichidare a
companiilor de asigurare.
23. Statutul juridic al Camerei de Comerţ şi Industrie.
24. Particularităţile de constituire a întreprinderilor cu investiţii
străine.
25. Regimul juridic al zonelor antreprenoriatului liber.
26. Intentarea procedurii de faliment şi aplicarea procedurii de
reorganizare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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27. Intentarea şi aplicarea procedurii de lichidare.
28. Reorganizarea şi lichidarea voluntară a întreprinderilor.
29. Concurenţa şi practicile monopoliste. Reprimarea practicilor
monopoliste.
30. Concurenţa şi actele de concurenţă neloială. Reprimarea
actelor de concurenţă neloială.
31. Actele de concurenţă neloială ce izvorăsc din comerţul
internaţional(antidumpingul, subvenţii la export, salvgardare).
32. Contractul de vânzare cumpărare comercială.
33. Contractul de arendă.
34. Contractul de leasing.
35. Contractul de mandat.
36. Contractul de comision.
Ca excepţie poate fi solicitată şi o altă temă neinclusă în listă
cu avizul pozitiv al conducătorului ştiinţific şi aprobarea
ulterioară la şedinţa catedrei.

Temele tezelor
de licenţă la dreptul afacerilor (comercial)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Statutul juridic al societăţilor în nume colectiv şi în comandită.
Statutul juridic al cooperativei de producţie.
Statutul juridic al întreprinderilor cu capital public (unitareîntreprinderea de stat şi municipală).
Ordinea de constituire şi funcţionare a societăţii cu
răspundere.
Ordinea de constituire a societăţii pe acţiuni.
Funcţionarea societăţii pe acţiuni.
Capitalul social şi hârtiile de valoare a societăţilor pe acţiuni.
Ordinea de constituire şi înregistrare de stat a întreprinderilor
în Republica Moldova.
Reorganizarea şi lichidarea societăţilor comerciale în
Moldova.
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10 Particularităţile de constituire şi funcţionare a cooperativelor
de întreprinzători.
11 Particularităţile de constituire şi funcţionare a grupurilor
financiar industriale.
12 Particularităţile de constituire şi funcţionare a fondurilor de
investiţie.
13 Particularităţile de constituire şi funcţionare al întreprinderilor
dependente, al filialelor şi reprezentanţelor.
14 Particularităţile de constituire şi funcţionare a instituţiilor
financiare.
15 Particularităţile de constituire şi funcţionare al bursei de
valori.
16 Particularităţile de constituire şi funcţionare a bursei de
mărfuri.
17 Particularităţile de constituire şi funcţionare al întreprinderilor
cu investiţii străine în Republica Moldova.
18 Reprimarea practicilor monopoliste în legislaţia Republicii
Moldova.
19 Reprimarea concurenţei neloiale în legislaţia Republicii
Moldovei.
20 Protecţia producătorilor naţionali prin măsuri antidumping,
compensatorii şi salvgardare.
21 Regimul juridic al patrimoniului societăţii comerciale.
22 Regimul juridic al zonelor libere.
23 Intentarea falimentului şi aplicarea procedurii de reorganizare
a societăţii insolvabile.
24 Intentarea falimentului şi aplicarea procedura de lichidare a
societăţii insolvabile.
25 Contractul de vânzare-cumpărare.
26 Contractul de mandat.
27 Contractul de comision.
28 Contractul de arendă.
29 Contractul de leasing.
30 Statutul juridic al Comisiei Naţionale pentru piaţa valorilor
imobiliare.
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31 Statutul juridic al camerei de comerţ şi industrie.
Ca excepţie poate fi solicitată şi o altă temă neinclusă în listă cu condiţia că
este aviz pozitiv al conducătorului ştiinţific şi aprobată la şedinţa catedrei.
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