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ADNOTARE 

 

Interest rates play an important role in our market economy. As signals direct the flow of a 

city's traffic through a complicated grid of intersecting streets and avenues, interest rates channel 

the flow of funds from savers to borrowers. Usually, the funds flow through financial intermediaries 

such as banks, mutual funds and insurance companies. 

The following reality comes from the truth what most of us are borrowers. We take on debt 

in various forms for a variety of reasons. Consumers, for example, borrow for short periods of time 

when they use credit cards instead of cash to make purchases. Households also borrow for periods 

of up to thirty years when financing purchases of homes. Business firms often incur debt when 

acquiring equipment or when modernizing or building factories. And, of course, governments 

borrow to cover the excess of their expenditures over their income from the collection of taxes and 

other fees. 

To ensure the security of the system describe above, the law states that interest rates need 

to be in a certain reasonable relationship with the refinancing rate of the National Bank. Then again 

the legal norm does not contain the definition or any numeral references regarding the difference 

between these two variables, a difference which is considered to be a reasonable one. Yet these are 

not the only questions that where fulfilled by this research, thus our scientific approach covers even 

the economical nature of interest rates, through this we have intended to entirely explain their 

juridical form. 

Thus we manage to clarify that interest rates vary dependently from the contract of loan or 

credit sign by the parties. Then again we tried to describe the models on the basis which interest 

rates collaborate with other juridical and economic institutes, such as bank commissions and legal 

penalties. 

In result we hope that the efforts made in this work will identified the necessary vectors of 

legal interpretation of the notion interests rates, applied to loans and credits, an interpretation that 

will be used not only as a useful methodological basis for law scientists, but even in the practice 

area obliged to apply the law rules related to the analyzed contracts.
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INTRODUCERE 

  

Actualitatea temei investigate: Trecerea la economia de piaţă, precum şi dezvoltarea 

societăţii de consum în Republica Moldova, au generat de-o potrivă economii de capital şi o cerere 

impunătoare la utilizarea acestora în activitatea financiară. 

Mobilizarea capitalului static a devenit posibilă numai prin instrumentul dobânzii, în sensul 

în care însăşi mişcarea financiară a devenit o activitate producătoare de venit. Astfel încât, 

deţinătorii de finanţe au reuşit să dobândească profit doar din simpla disponibilizare banilor către 

cei interesaţi în investiţii sectoriale sau, dimpotrivă, în satisfacerea necesităţilor de consum. 

Circuitul financiar, similar oricărui alt sistem de relaţii civile, îmbracă o anumită formă 

juridică; transmiterea şi preluarea capitalului fiind prioritar realizate prin instituţiile contractelor de 

împrumut şi credit. Primatul reglementărilor numite se concretizează în faptul că prin acestea, în 

sens larg, poate fi acoperită orice obligaţie de plată, cu termen, a unei sume de bani ori a altor 

bunuri de gen. Respectiv, necesitatea reglementării acestor relaţii sociale e condiţionată nu numai 

de caracterul lor specific, ci şi de volumul acestora.  

În acest context, adoptarea în 2002 a Codului Civil al Republicii Moldova a venit să 

marcheze o nouă etapă în reglementarea adecvată a raporturilor financiare. Totuşi, deseori, 

imperativele normelor de drept sunt anevoios asimilate de persoanele antrenate în circuitul civil, 

fiind eludate prin practici economice incorecte. Asemenea vicii vizează nu în ultimul rând şi 

instituţia dobânzilor în contractele de împrumut şi credit. 

Astfel, cu titlu generic, legiuitorul naţional a specificat că dobânda aplicată împrumuturilor 

şi creditelor trebuie să se afle într-o relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare a BNM. Fiind motivat 

de necesitatea de a reda o anumită continuitate procesului de utilizarea capitalului, legislatorul, 

totuşi, a omis să definească, cu titlu anterior, însăşi noţiunea de dobândă şi conţinutul juridic al unei 

relaţii rezonabile dintre aceasta şi rata BNM. Or, anume aceste întrebări au generat dileme 

temeinice nu numai pentru teoreticienii din domeniu, ci şi pentru forurile judiciare naţionale.  

 

Scopul  şi obiectivele lucrării: Scopul lucrării constă în analiza juridică a noţiunii de 

dobândă aplicată împrumuturilor şi creditelor, a condiţiilor de contractare a acesteia, precum şi a 

caracterelor conform cărora aceasta se identifică în sistemul de drept. 

Pentru a atinge acest scop, au fost stabilite următoarele obiective: 

 Stabilirea esenţei economice a dobânzii convenţionale; 
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 Determinarea conţinutului juridic al sintagmei de dobândă convenţională; 

 Definirea şi cercetarea teoretico-practică a caracterelor juridice ale dobânzii; 

 Analiza legislaţiei şi practicii judiciare relative conţinutului dobânzii; 

 Identificarea procedeelor de aplicarea a recomandărilor şi concluziilor formulate; 

 

Baza metodologică şi teoretico-ştiinţifică: Cercetările întreprinse se bazează pe studierea 

legislaţiei naţionale în vigoare, a legislaţiei altor ţări, precum: România şi Franţa, a practicii 

judiciare, precum şi a  literaturii de specialitate atât din domeniul juridic, cât şi cel economic. 

Ca metode de cercetare au fost folosite metoda logică şi metoda comparativă. 

Baza teoretică a investigaţiei o constituie lucrările doctrinarilor autohtoni şi celor străini. În 

acest sens au fost preluate studiile din monografiile ce se referă la aprofundarea cercetărilor în 

domeniu, un rol important revenind şi revistelor de specialitate. 

 

Conţinutul şi structura lucrării: Lucrarea este compusă din două capitole, analizate după 

principiul de le general la special, a căror conţinut este sintetizat în secţiunea concluziilor şi se 

încheie cu trecerea în revistă a tuturor surselor utilizate la scrierea respectivei lucrări. 

Primul capitol, fiind divizat în 2 paragrafe, are menirea de a face o introducere în studiul 

noţiunii de dobândă, evidenţiind, pe de-o partea, esenţa economică a acesteia şi, pe altă parte, 

cuprinsul juridic al acesteia. 

 Al doilea capitol însumează analiza caracterelor juridice a dobânzii aplicate la 

împrumuturi şi credite. Respectivul capitol este divizat în 3 paragrafe, ce vizează identificarea 

dobânzii ca fiind o prestaţie consimţită prin acordul, autonomă faţă de capitalul înstrăinat de 

creditor şi, respectiv, rezonabilă faţă de rata de refinanţare a BNM. 

În finalul tezei este prezentată concluzia care vine să releve şi să reunească expunerea din 

capitolele anterioare, exprimând, efectiv, sinteza celor cercetate. Or, dat fiind necesitatea protecţiei 

multilaterale a relaţiilor civile, relative circuitului de capital, a fost propusă reformularea noţiunii de 

dobândă, drept cuprinzând orice prestaţie sub orice titlu sau denumire la care debitorul se obligă ca 

echivalent al folosinţei capitalului. 

 

Valoarea practică a lucrării: Prin demersurile formulate în respectiva lucrare sunt 

identificaţi vectorii de interpretarea juridică a noţiunii de dobândă, contractate prin preluarea unui 

împrumut sau credit; interpretare care în final constituie o bază metodologică utilă nu numai ştiinţei 

dreptului, dar şi practicii judiciare, chemată să aplice normele referitoare la contractele analizate.
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CAPITOLUL I. Noţiuni introductive privind dobânda convenţională în contractele de 

împrumut şi creditare 

§ 1.1. Concepte operaţional-economice 

 

Viaţa cotidiană a determinat ca oricare din domeniile de activitate a societăţii să fie extrem 

de segmentat, astfel încât fiecare dintre acestea îşi are regulile sale bine definite şi deci norma sa de 

reglementare. În acest sens nu fac excepţie nici totalitatea raporturilor economice, or, cu titlu 

particular ne-am propus să analizăm poate cel mai volatil subiect al economiei – dobânda 

contractuală la împrumuturi şi credite. Anume acest subiect reprezintă hârtia de turnesol, care ne 

permite să testăm mediul economic din punct de vedere juridic.  

Majoritatea din noi folosim instrumentul împrumuturilor şi creditelor sub forme variate. 

Consumatorii ordinari, spre exemplu, se îndatorează pentru a-şi satisface necesităţile de achiziţii 

curente, debitorii ipotecari - pentru a finanţa plata pentru imobilul cumpărat, iar comercianţii pentru 

a procura echipamentul necesar activităţii sau modernizării întreprinderii şi, desigur, guvernele 

statelor se împrumută pentru a acoperi deficitul bugetar derivat din nivelul inferior al veniturilor în 

raport cu volumul taxelor şi impozitelor colectate. 

Creditarea a devenit atât de indispensabilă pentru viaţa de zi cu zi, încât în lipsa ei 

progresul continuu atât al economiei, câr şi a domeniilor conexe acesteia, ar fi pur şi simplu 

irealizabil.
1
 De exemplu, dacă e să ne închipuim că avem o economie lipsită de instituţia 

împrumuturilor şi creditelor, atunci un comerciant particular ar fi pus în situaţia în care nu ar putea 

investi în optimizarea afacerii sale, decât prin utilizarea propriilor resurse financiare prin a 

economisi la capitolul cheltuitelor de producţie sau prin a reduce încasările asociaţilor la dividende. 

Or, aceasta reclamă timp şi, deci, reducerea capacităţii de dezvoltare a comerciantului. 

În această ordine de idei, e de accentuat că persoanele se dedau economisirii în cazul în 

care veniturile depăşesc propriile cheltuieli. Consumatorii sunt în mod habitual cei mai mari 

economisitori; în fapt, aceştia economisesc mult mai mult decât împrumută. Motivele unor 

asemenea economii sunt variate, fiind dictate de factori atât cu un conţinut economic, cât şi 

neeconomic, astfel încât consumatorii fac economii nu doar în formele tradiţionale, precum 

depozitele sau depozitele bancare, ci şi prin a investi în activitatea corporativă sau fondurile de 

                                                 
1
 De exemplu conform datelor statistice doar organizaţiile de microfinanţare din Republica Moldova în perioada anului 

2008 au acordat împrumuturi în valoare totală de 1.472.7700233 MDL // 

http://cnpf.md/file/aso_ec_im/INDICATORII_OM_10_02_2010.doc.  
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pensionare. 

Societăţile comerciale la fel reţin profiturile rămase după efectuarea cheltuielilor aferente 

activităţii comerciale, plăţii taxelor şi dividendelor deduse din veniturile societăţii. 

Profiturile reţinute de comercianţi sunt deseori plasate în depozite bancare sau sunt folosite 

pentru a atrage investiţii pe termen scurt, până la momentul în care respectivele fonduri vor fi 

solicitate pentru a acoperi cheltuielile întreprinderii. 

Guvernele statelor sau autorităţile locale la fel pot realiza activitate de economisire. 

Surplusurile fiscale, dacă sunt caracteristice pentru acel stat sau autoritate locală, derivă din taxele şi 

impozitele ce depăşesc, astfel, cheltuielile guvernamentale. Însă, în contextul în care, deficitele 

bugetare au devenit mai mult o regulă, decât o excepţie, guvernele statelor sunt debitori constanţi de 

împrumuturi şi credite. 

Deci, în lipsa unor instituţii financiare organizate, cei ce economisesc nu ar avea pieţe de 

desfacere a fondurilor de care dispun şi nici împrumutaţii nu ar avea acces la finanţele de care au 

nevoie. Orice economie atunci s-ar reduce la interesul particularilor de a-şi finanţa propriile 

cheltuieli viitoare. Or, în lipsa unui mecanism de canalizare a excesului de fonduri către satisfacerea 

necesităţilor împrumutaţilor, economia va fi în dificultate de evoluţie.
2
 

Totuşi, în contextul Republicii Moldova, cele descrise mai sus sunt dificil aplicabile, din 

simplul motiv că actualmente nu există excesuri de fonduri băneşti formate din depunerile 

persoanelor fizice şi/sau juridice. Astfel, conform datelor Biroului Naţional de Statistică în anul 

2008 soldul creditelor în economie constituia 25122,6 milioane MDL, pe când soldul depunerilor 

băneşti al persoanelor fizice a atins nivelul de 17242,1 milioane MDL.
3
 Având chiar şi cele mai 

elementare cunoştinţe algebrice e suficient de clar că pentru formarea fondurilor disponibile pentru 

creditare şi/sau împrumuturi, depozitele naţionale trebuie completate fie de investiţiile stranierilor, 

fie de remitenţele co-naţionalilor aflaţi peste hotarele statului.   

Revenind în albia subiectului analizat, accentuăm că dobânzile, la rândul lor, sunt acele 

semnale ce afectează dirijarea directă sau prin intermediari a acestor finanţe către viitorii debitori de 

la împrumutători sau cei ce fac economii.  

Dat fiind faptul că dobânzile şi noţiunea de timp sunt nişte variabile reciproc condiţionate, 

expresia „timpul înseamnă bani” e de real ajutor la capitolul înţelegerii relaţiei cerere-ofertă şi, 

implicit, determinarea conţinutului dobânzilor. 

La nivel de exemplu putem se concepem situaţia când există 2 indivizi, fiecare obţinând 

venituri şi plătind taxe. Unul din ei decide să opereze mai puţine cheltuieli după compensarea 

                                                 
2
 Basics of Interest Rates, The Richard D C Trainer Grade, pg. 4-5 // http://www.docstoc.com/docs/3868130/Basics-of-

Interest-Rates-The-Richard-D-C-Trainer-Grade. 
3
http://www.statistica.md/public/files/serii_de_timp/finante/activitati_financiare/04_Sold_credit_econ_2001_ 2008.xls.  
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taxelor sale, pe când celălalt doreşte să-şi mărească volumul de cheltuieli efectuate cu epuizarea 

plăţilor pentru impozite. Cea de-a doua persoană poate să-şi atingă scopul doar dacă va putea 

identifica o sursă de finanţare, derivată din propriile capacităţi economice, fie provenită de la terţi. 

În acest context, e cazul să presupunem că această necesitate va fi acoperită sub forma unui 

împrumut contractat în mod direct de la primul individ. 

În condiţii normale, un asemenea împrumut va avea loc doar dacă împrumutătorul e în 

mod rezonabil asigurat de realizarea a două condiţii:  

1. volumul de bani împrumutat va fi rambursat la finele perioadei convenite de părţi; 

2. valoarea creanţei creditorului este superioară capitalului de bază, ceea ce îi va 

permite împrumutătorului să compenseze utilizarea propriilor finanţe de către un terţ pe un anumit 

interval de timp. 

Chiar şi în contextul unui risc minor sau inexistent al rambursării sumelor împrumutate, 

creditorul oricum va solicita ceva în plus de la debitor dacă acesta din urma e legat de utilizarea 

continuă a venitului celui dintâi.  

Astfel, asigurându-se că împrumutul îi reduce cheltuielile, creditorul dobânzii îi permite 

debitorului să-şi mărească în viitor cheltuielile. Cerinţa creditorului de a fi compensat şi acordul 

debitorului de a realiza-o este însăşi esenţa dobânzilor ca atare, inclusiv a celor contractuale.
4
 

Dobânda şi rata dobânzii sunt concepte de mare expresivitate pentru caracterizarea stării şi 

dinamicii economiei în spaţiu şi timp. În decursul timpului, dobânda a fost definită sub diverse 

forme şi sensuri, în relaţie cu gradul cunoaşterii ştiinţifice. Ţinând seama de acumulările ştiinţifice 

pozitive, ca şi de limitele diferitelor interpretări, putem să definim dobânda în condiţiile actuale, în 

sens larg şi în sens restrâns.  

Dobânda în sens larg înseamnă venitul sau remunerarea unui capital antrenat într-o 

activitate economică oarecare, cu risc normal în raport cu capitalul respectiv avansat. Ea se justifică 

prin serviciul obişnuit adus de un capital folosit în condiţii normale, iar când utilizarea capitalului 

are loc în condiţii de risc, acesta se acoperă prin plăţi suplimentare ce măresc suma încasată de 

proprietar, utilizându-se termenul de falsă dobândă.  

Astfel, dobânda se poate obţine în următoarele forme: remunerare pentru orice împrumut 

bănesc (credit) în condiţii de garanţie; venit adus de o obligaţiune sau orice altă valoare mobiliară 

cu aceleaşi garanţii; venit obţinut prin serviciul realizat cu orice element de capital real pe orice 

piaţă concurenţială, când există un risc normal sau când toţi factorii de risc suplimentar au fost deja 

plătiţi cu prime speciale.  

                                                 
4
 Cimil Dorin, Bot Alexandru, Analiza juridico-economică a dobânzii convenţionale în contractele de împrumut / 

Revista Naţională de Drept, nr. 3, Chişinău, 2011, p. 2-3. 
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Dobânda ca un venit plătit proprietarului, peste dimensiunea capitalului utilizat, reflectă o 

formă de venit ce se poate realiza numai într-o activitate economică eficientă, adică aduce un efect 

mai mare decât efortul.  

Dobânda în sens restrâns reprezintă venitul sau remuneraţia capitalului împrumutat, 

respectiv răsplata primită sau plătită pentru utilizarea sumelor cedate pe un timp determinat. 

Conceptul de dobândă a apărut cu această accepţiune în condiţiile în care creditul avea ca destinaţie 

consumul.
5
 

Continuând şirul de idei, trebuie să menţionăm că teoria dobânzii a constituit una din 

problemele cele mai discutate de filozofi, sociologi şi economişti, care s-au confruntat din cele mai 

vechi timpuri pe un câmp de luptă şi în termeni economici,
6
 dar în fapt ca răbufniri ale disputelor 

filozofice si religioase. În general se consideră în cadrul dat, dobânda ca ceva contrar eticii, în ciuda 

faptului că realitatea relaţiilor economice afirmă permanent prezenta acestui „accident” economic în 

cadrul procesului de creditare. 

Această opoziţie a filozofilor, teologilor şi profeţilor, s-a manifestat în timpurile cele mai 

vechi şi a durat secole. Abia la Calvin se întâlneşte o adevărată justificare a dobânzii şi o 

superficiala analiză a acestui fenomen. 

Când s-a eliberat de diatribele filozofilor şi de dogmatismul teologilor, ştiinţa economică, 

economiştii, au început să analizeze alături de alte probleme fundamentale şi problematica dobânzii. 

Studiile asupra naturii şi formării capitalului abordate de multe şcoli economice, au fost 

dublate de o teorie a dobânzii. Astfel, ansamblul teoriilor asupra dobânzii s-a divizat în două grupe 

majore: 

1. Teoriile pure sau ale capitalului real, ce fac abstracţie de factorii monetari şi 

consideră dobânda ca preţ al capitalului real, 

2. Teoriile monetare, care atribuie fenomenelor monetare un efect particular asupra 

ratei dobânzii, considerând formarea dobânzii ca un ecou spontan şi inerent a naturii capitalului. 

(1) Teoriile pure sau ale capitalului real: 

a. Teoria productivităţii şi a utilizării capitalului: 

Esenţa acestei teorii constă în aceea că, consideră capitalul ca dotat cu o „forţă productivă” 

care poate genera, când este aplicat altor factori de producţie, un plus fizic şi economic (valoric). 

                                                 
5
 Gabriel Cristian Tănase, Dobânda şi echilibrul pieţii monetare // www.contabilizat.ro%2Ffile%2Fcursuri_de_ 

perfectionare%2Feconomie_generala%2Feconomia_romaniei_si_uniunea_europeana_volumul_ii%2Fcap9.pdf 
6
 Monedă şi credit (Note de curs), Universitatea Europeană „Lugoj”, Facultatea de Ştiinţe Economice // 

http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/images/imguploads/cursuri_biblioteca_virtuala/fse/moneda_si_credit.pdf., 

p. 104.   
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Plus valoarea obţinută este fundamentul dobânzii originare a capitalului şi al dobânzii 

împrumutului. Teoria utilizării capitalului susţine că utilizarea capitalului ar fi ceva distinct de 

substanţa capitalului, de aici valorile distincte ale unuia şi ale altuia (capital şi capital utilizat). 

b. Teoriile privind costul formarii capitalului încearcă să explice dobânda prin 

abstinenţa – efortul pe care-l fac indivizii pentru realizarea de economii ce stau la baza capitalurilor 

împrumutate. 

Capitalul este deci rezultatul abstinenţei, iar dobânda este remuneraţia acestei abstinenţe. 

c. Teoriile rarităţii - aceste teorii decurg din conceptul lui Cassel, care este formulat în 

sensul ca dobânda derivă din raritatea capitalurilor. Ea poate deci influenţa asupra acumulării 

capitalului şi prin aceasta asupra relativei sale rarităţi. 

d. Teoriile riscului - aceasta teorie a fost susţinută de Galliani care explica dobânda prin 

existenţa unui risc de pierdere totală sau parţială a capitalului. Această justificare nu rezistă decât la 

o analiza superficială. Există dobândă şi la împrumuturi fără risc (asigurate). Riscul nu constituie 

cauza esenţiala a existentei dobânzii. 

e. Dobânda ca impozit asupra profitului – Schumpeter este reprezentantul şcolii care 

considera dobânda ca un impozit asupra profitului. După el, capitalul trebuie să asigure înfăptuirea 

inovaţiilor (introducerea tehnicii) necesare daca se doreşte dezvoltarea economiei, dintr-o dinamică 

ascensională. Dobânda, potrivit lui Schumpeter, este o parte a beneficiului pe care întreprinzătorul 

trebuie sa-1 cedeze pentru a obţine capitalul necesar potrivit dinamicii producţiei determinate de 

aceste inovaţii. 

Deci, dobânda este un fenomen ce îşi are originea în această dinamică.  

(2) Teoriile monetare: 

Cele mai importante teorii monetare ale dobânzii sunt: 

- teoria fondurilor de împrumut, 

- teoria preferinţei pentru lichiditate a lui Keynes. 

a. Teoria fondurilor de împrumut are mulţi susţinători între economiştii contemporani. 

A fost dezvoltată de Hicks, Robertson şi de şcoală suedeză a lui Ohlin. 

Teoria defineşte fondurile de împrumut ca integrate în economiile crescânde, ca 

disponibilităţi băneşti care-şi au originea în precedentele investiţii de capital fix sau circulant şi în 

aşa zisele „balanţe inactive”, actualmente disponibile în cadrul sistemului bancar. Aceste rezerve 

băneşti constituie oferta. Cererea este reprezentată prin solicitările producătorilor pentru noi 

investiţii şi cererea sistemului bancar pentru majorarea „balanţelor inactive”. 

O balanţa inactivă este economia ce se constituie ca diferenţa între venitul unei perioade 

anterioare (Yt-1) şi consumul actual (Ct): Et=Yt – l – Ct.  
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„Et” se constituie din fondurile latente ce s-au desprins în perioada „t” şi vor constitui o 

ofertă în perioada „t+1”. 

După această teorie, dobânda este determinată de echilibrul dintre investiţia actuală (Et) 

sau între cererea şi oferta de fonduri de împrumut. 

Dobânda este remunerarea plătită pentru fondurile de împrumut cerute şi având în vedere 

intensitatea cererii de referinţă la ofertă. Intensitatea cererii de capital este determinată în special de 

cererea pentru investiţiile destinate bunurilor de capital, dar investiţiile de noi bunuri de capital sunt 

condiţionate de satisfacerea cerinţelor privind bunurile de consum necesare populaţiei. 

Când investiţia de bunuri de capital este preponderentă, prin aceasta se limitează consumul 

şi în mod necesar se majorează economiile. Cu această majorare creşte oferta de fonduri de 

împrumut şi se diminuează dobânda. 

b. Teoria preferinţei pentru lichiditate a lui Keynes. După Keynes, economiile se 

formează ca o funcţie a veniturilor care este o variabilă interdependentă a sistemului economic. El 

determină variabilele: economii, investiţii, ca determinante ale ratei dobânzii, considerând ca astfel 

se vor putea releva importante funcţii monetare. Funcţia monetară este recunoscută ca mărime 

economică determinantă a dobânzii. Această apreciere decurge din cerere şi ofertă, din sfera 

monetar. În concepţia sa rata dobânzii se stabileşte prin intermediul echilibrului dintre oferta si 

cererea de moneda. Cererea de monedă, pune în evidenţă aşa-zisa preferinţă pentru lichidităţi care 

îşi are originea în cunoscutele motive tranzacţionale, de precauţie, de speculaţie. 

Potrivit lui Keynes, motivul cel mai important al preferinţei pentru lichiditate este motivul 

speculativ. Speculaţia este motivul cel mai puternic pentru cererea de monedă, în scopul de a obţine 

câştiguri prin mijlocirea investiţiilor efectuate, în virtutea previziunilor curente privind mărfurile, 

conjunctura cursurilor bursiere şi rata viitoare a dobânzii. 

Preferinţa pentru lichiditate determinată de speculaţie tinde să se majoreze odată cu 

mărimea ratei dobânzii şi invers. A avea fonduri lichide este cu atât mai ieftin cu cât este mai redusă 

rata dobânzii şi cu atât mai scump cu cât rata dobânzii creşte. După Keynes, o politică monetară 

expansionistă va face să scadă rata de piaţă a dobânzii şi deoarece cererea de bunuri reacţionează la 

variaţiile ratei dobânzii, cererea de bunuri de echipament se va majora. În concepţia lui Keynes 

teoria dobânzii este în esenţa o teorie monetară, dobânda fiind un instrument fundamental al 

politicii monetare. 

Un rol nu mai puţin important în explicarea esenţei şi conţinutului, pe lângă teoriile sus-

enunţate, îl au şi factorii care determină nivelul acesteia. Astfel, menţionăm că principalii factori 

care determină nivelul dobânzii sunt: 
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a) productivitatea capitalului - este dată de o anumită rată a profitului. Când 

întreprinzătorul îşi propune să mobilizeze un capital suplimentar, el trebuie să evalueze realist 

rentabilitatea, incluzând şi remunerarea deţinătorului de capital. Rezultă că debitorul admite o 

diminuare a profitului. Deţinătorii de capital, în calitate de creditori, trebuie să aprecieze gradul real 

al productivităţii capitalului, în momentul formulării pretenţiilor privind dobânda, creând condiţii ca 

întreprinzătorii să continue să existe şi să poată fructifica capitalul. Aceste poziţii nu se manifestă 

prin atitudini personale, ci ca o sumă a atitudinilor în relaţia dintre cele două părţi pe piaţa 

creditului. 

b) lichiditatea - derivă din compromisul între creditori (care doresc o lichiditate cât mai 

ridicată) şi debitori (care doresc să plătească cât mai puţin pentru acestea). Orice angajare mai 

îndelungată a resurselor creditului implică o diminuare a lichidităţilor creditorului, implicit a 

sumelor plătite ca dobânzi. 

c) riscul nerambursării - conduce la separarea elementelor de structură ale dobânzii în 

următoarele elemente: 

• dobânda pură (costul utilizării creditului) 

• plata necesară pentru recuperarea riscului nerambursării, respectiv a pagubelor suferite pe 

această cale. 

d) raportul dintre cererea şi oferta de credite 

Oferta de capital de împrumut este asigurată de următoarele surse temporar disponibile: 

- surse degajate din circuitul productiv al capitalului sub formă de capital fix (înlocuirea 

activelor fixe nu se face continuu), capital circulant (momentul încasării contravalorii produselor 

livrate nu coincide cu momentul angajării cheltuielilor), rezultate financiare (nu se folosesc în 

totalitate ci numai pentru plata impozitelor şi dividendelor); 

- surse băneşti temporar disponibile ale instituţiilor publice - diferenţa de la alimentarea 

conturilor instituţiilor până la cheltuirea efectivă; 

- surse disponibile ale statului determinate de decalajul între momentul încasării veniturilor 

bugetare şi momentul efectuării cheltuielilor bugetare; 

- surse temporar disponibile ale populaţiei. 

Cererea de capital de împrumut este determinată de circuitul productiv al capitalului ce 

poate genera cheltuieli înainte de formarea fondurilor şi de nevoile temporare ale statului (deficit 

bugetar sezonier). 

Aprecierile asupra nivelului dobânzii sunt valabile când stabilitatea monetară asigură, la 

expirarea termenului împrumutului recuperarea integrală a valorii avansate, respectiv o putere de 

cumpărare cel puţin echivalentă. 
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Perioada actuală este caracterizată de procese inflaţioniste şi pune în prim plan riscul 

eroziunii capitalului (posibilitatea pierderilor pe care creditorul le poate suferi prin faptul că 

valoarea reală, la momentul de referinţă, a ratelor de rambursare nu acoperă integral capitalul 

împrumutat, evaluat în aceiaşi termeni). 

În condiţiile proceselor inflaţioniste, rata dobânzii are două ipostaze:
7
  

• dobânda nominală (rata curentă pe piaţă) - rn 

• dobânda reală este diferenţa dintre dobânda nominală şi gradul de eroziune a capitalului 

cauzată de inflaţie - rr  

 

Din punctul de vedere al băncii, putem deosebi două categorii de dobânzi: dobânda 

bonificată şi dobânda percepută. 

Dobânda bonificată reprezintă remunerarea disponibilităţilor băneşti ale titularilor de 

conturi constituite ca depozite la bancă. Capitalul mobilizat la dispoziţia băncilor este fructificat în 

procesul creditării. Nivelul dobânzilor bonificate este dependent de rata inflaţiei, rata dobânzii de 

refinanţare (taxa oficială a scontului, în cazul reescontării) şi de ratele dobânzilor practicate de 

celelalte bănci comerciale. 

Dobânda percepută este dobânda pe care o încasează băncile de la clienţii lor în calitate de 

debitori, corespunzător creditelor acordate. La rândul său, dobânda percepută este dependentă de o 

serie de factori, printre care enumerăm: erodarea monetară, nivelul cheltuielilor cu operaţiunile 

bancare, gradul de risc, profitul bancar, rezerva minimă obligatorie. 

Cele două categorii de dobânzi sunt interdependente, se află într-o strânsă corelaţie, în 

sensul că dobânda percepută se stabileşte pornind de la nivelul dobânzii bonificate, ţinând cont de 

nivelul marjei dobânzii şi de rezerva minimă obligatorie depusă la banca centrală. 

Dobânda aferentă rezervelor bancare minime obligatorii este considerată de către băncile 

comerciale ca o cheltuială ce urmează a se recupera prin dobânda percepută. În unele ţări 

dezvoltate, băncile centrale acordă băncilor comerciale dobânzi pentru rezervele constituite. 

În sistemul bancar românesc, de exemplu, se utilizează o multitudine de rate de dobânzi, a 

căror determinare este reglementată de Banca Naţională a României şi a căror semnificaţie este 

următoarea:
8
 

                                                 
7
 Turliuc V., Cocris V. ş.a, Monedă şi credit, Editura Economică, Bucureşti, 2005, p. 158. 

8
 Dardac N., Barbu T., „Monedă, bănci si politici monetare”, Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 2005, p. 167. 
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• dobânda activă curentă - reprezintă valoarea dobânzilor aferente activelor bilanţiere 

curente purtătoare de dobândă; 

• dobânda pasivă - reprezintă valoarea dobânzilor aferente obligaţiilor bilanţiere purtătoare 

de dobândă; 

• dobânda aferentă creditelor noi - reprezintă valoarea dobânzilor aferente creditelor noi; 

• dobânda aferentă depozitelor noi - reprezintă valoarea dobânzilor aferente depozitelor 

noi. 

În vederea stabilirii ratelor de dobândă aferente activelor şi pasivelor, creditelor şi 

depozitelor, activele şi obligaţiile sunt repartizate pe benzi de scadenţă în funcţie de durata iniţială a 

contractului al cărui obiect îl constituie. 

Reducerea taxei oficiale a dobânzilor bancare stimulează activitatea productivă şi iniţiativa 

de a investi. Dimpotrivă, majorarea taxei oficiale a dobânzilor, frânează producţia şi noile investiţii. 

Prin modificarea ratei dobânzii băncile pot încuraja sau descuraja deponenţii, respectiv solicitatorii 

de credite. Deoarece banca centrală poate influenţa prin diverse măsuri decizia băncilor comerciale 

de a stabili nivelul ratei dobânzii, apare posibilitatea punerii în practică a politicii monetare, 

utilizând ca mijloc de realizare pe lângă alte mijloace a unei astfel de politici, şi anume politica ratei 

dobânzii. 

Mijloacele prin care banca centrală poate influenţa nivelul ratei dobânzii constau în decizii 

de genul: 

• modificarea ofertei de bani prin retragerea monedei din circulaţie sau prin emisiuni 

suplimentare de bani; 

• controlul şi costul creditului. 

Retragerea de monedă are loc în cazul în care se consideră că există un surplus de masă 

monetară (ceea ce facilitează acordarea de credite şi scăderea ratei dobânzii) care, astfel este 

diminuat. Ca urmare, împrumuturile sunt mai greu de obţinut, deoarece are loc o creştere a ratei 

dobânzii. În cazul unor emisiuni suplimentare de monedă, creditul este facilitat şi rata dobânzii 

tinde să scadă. 

În ce priveşte costul şi controlul creditului, se poate menţiona că adoptarea unor măsuri 

legislative care obligă băncile să-şi mărească rezervele are drept consecinţă creşterea ratei dobânzii. 

Relaxarea obligativităţii cu privire la rezerve în sensul diminuării lor, are drept efect diminuarea 

ratei dobânzii. 

Politica ratei dobânzii, promovată de Banca centrală şi de guvern în special prin modificări 

ale ofertei de bani este destinată influenţării investiţiilor, iar în situaţiile în care inflaţia este 
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galopantă se are în vedere şi încetinirea sau chiar oprirea procesului de depreciere a monedei 

naţionale. 

Rata dobânzii şi „manevrarea” acesteia reprezintă unul dintre puţinele instrumente de 

politică economică, specifică economiei de piaţă, care a fost aplicat şi a funcţionat corespunzător 

aşteptărilor contribuind la exercitarea controlului statului asupra inflaţiei şi evoluţiei cursului de 

schimb. 

Dobânda este un instrument fundamental al politicii monetare. Prin intermediul modificării 

dobânzii, banca centrală influenţează asupra expansiunii creditului şi monedei scripturale. Dobânda 

este de asemenea utilizată în unele limite în influenţarea inflaţiei şi deflaţiei, în mobilizarea 

economiilor temporar disponibile şi determinarea nivelului investiţiilor.
9
 

Din sinteza celor menţionate, doctrina economică
10

 concluzionează că dobânda poate fi 

definită ca fiind suma pe care o plăteşte debitorul creditorului la scadenţă pentru folosirea unui 

capital pe o perioadă determinată de timp sau remunerarea pe care deţinătorul de capital o primeşte 

pentru capitalul încredinţat spre utilizare altor persoane  pe o perioadă dată. 

                                                 
9
 Daşchievici Anişoara Niculina, Dobânda – latură specifică şi esenţială a relaţiilor de credit / Revista Facultăţii de 

Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, TOM XIV, Oradea, 2005, p. 531-534.  
10

 Ibidem, p. 531. 
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§ 1.2. Concepte operaţional-juridice 

 

După expunerea conţinutului economic al subiectului, considerăm că e util  să cunoaştem 

evoluţia conceptului de dobândă şi în materia dreptului civil, deoarece, de-a lungul istoriei, deseori 

ideea unui interes patrimonial a fost surmontată de dogmele morale şi interdicţiile religioase. 

Un studiu din sec. al XIX-lea menţionează: „Există suflete avare care neagă existenţa 

moralei veritabile, pentru ele binele şi răul nu sunt decât concepte variabile ale intelectului uman, 

iar conştiinţa nu e decât un ecou al prejudecăţilor timpului, rasei şi locului. Istoria împrumutului 

oneros vine să justifice acest sofism. Astfel, indiferent de epoca de referinţă, mereu vom identifica 

opinii ale înţelepţilor, care vin în contradicţie cu perceptele legislaţiei pozitive. Consacrat de legile 

Greciei şi Romei, împrumutul oneros a atras asupra lui totul ce avut de ilustrat filosofia, totul ce a 

avut mai sfânt Biserica; legislatorul cedând în faţa presiunilor de idei, l-a excomunicat, astfel încât 

viziunile cele mai autoritare ale timpului s-au răsculat pentru a-l apăra şi a pleda pentru cauza sa. 

După o luptă de zece secole, aceasta a dobândit o victorie decisivă. Cărui fapt să-i atribuim aceste 

vicisitudini? Exagerării spiritului uman, care nu cunoaşte nici o măsură şi parcurge fără cedare 

orice distanţă care separă extremele, neştiind niciodată să se oprească la mijloc. 

Moise a interzis împrumutul oneros între ebraici; filosofii Greciei şi Romei, precum 

Aristotel, Plutarh, Caton, Cicero, Seneca, motivaţi de excesele împrumutului oneros s-au dedat 

condamnării însăşi a contractului; odată cu instaurarea creştinismului, lupta a devenit mult mai 

violentă, iar rezistenţa mult mai acerbă. Nimic nu e mai simplu a fi explicat decât anatemele 

Bisericii contra împrumutului oneros.
11

 […] Primii doctrinari ai timpului, au stăruit asupra ideii de 

găsi în Sfânta Scriptură un argument al teoriei lor; două cuvinte le-au fost suficiente să instituie o 

prohibiţie seculară asupra împrumutului oneros: „Mutuum date nihil inde sperantes” - Şi dacă 

daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi 

păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai.”
12

 Trebuie să-ţi chinui 

sufletul pentru a găsi în aceste rânduri o condamnare a dobânzii! El demonstrează fie prea multe, 

fie nimic! Este acesta un sfat sau un percept, iată, în fine, întrebarea? Însă aceasta nu e doar o 

apărare contra abuzurilor de dobândă, ci o autentică obligaţiei a împrumutătorului de a ceda 

capitalul său. […] În esenţă acestea nu sunt decât nişte sfaturi de caritate şi nimic mai mult. 

                                                 
11

  J.-E Laurans, Études sur le taux de l'intérêt dans le prêt d'argent, thèse pour le doctorat, impr. de Baratier et Mollaret 

(Voiron), Grenoble, 1883, p. 190-191 // http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5685910p. 
12

 Evanghelia după Luca, 6, Fericirile, 34. 
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Dacă teologii evului mediu ar fi deschis textul evanghelic, ar fi citit Pilda talanţilor
13

, care 

ranversează teoria sterilităţii banilor, imaginată de filosofi.
14

”    

În prezent, întrebarea revenirii la prohibiţia anterioară vine în contradicţie cu libertatea pe 

care o reclamăm. De aceea, nu putem contesta însăşi existenţa reglementărilor ce au ca obiect 

împrumuturile, creditele, precum şi dobânda produsă de acestea. 

În acest sens, nici Codul Civil al RM, nu face o excepţie, prevăzând în art. 585 că în cazul 

în care, conform legii sau contractului, obligaţia este purtătoare de dobândă, se plăteşte o dobândă 

egală cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare BNM) dacă legea sau 

contractul nu prevede o altă rată. Respectiv, rigorile normative nu definesc cuprinsul juridic al 

dobânzii convenţionale, delegând această prerogativă părţilor contractante sau anumitor 

reglementări speciale. 

Revenind la conţinutul economic al dobânzii e important să cunoaştem dacă şi în plan 

juridic, dobânda la împrumuturi şi credite se poate identifica cu o noţiune sau calitate abstractă de a 

fi „ceva”, la care poate pretinde creditorul pentru utilizarea temporară a capitalului de către debitor. 

În lipsa unor elemente juridice ce definesc dobânda convenţională, demersul nostru ar 

putea urca până la ideea că însăşi obiectul material al dobânzii în contractele de împrumut nu poate 

fi decât egal în conţinut cu cel al obligaţiei purtătoare de dobândă.  Dacă în relaţiile de creditare 

această statuare îşi are validitatea sa juridică, părţile operând în mod exclusiv cu bani, atunci pentru 

contractul de împrumut această raţiune e una falsă. Or, conform art. 867 alin. (1) C.Civ. al RM prin 

contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi 

(împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă 

sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date. 

Astfel, dacă am admite o interpretare restrictivă atunci ar trebui să afirmăm că părţile la capitolul 

dobânzii împrumutului unor bunuri fungibile nu au decât opţiunea reglementării unei cote 

deductibile dintr-o cantitate de bunuri specificate în contract. Acelaşi art. 585 C.Civ. al RM prevede 

referitor la dobândă că aceasta trebuie să fie o rată, care ad litteram semnifică fiecare dintre părţile 

în care se eşalonează o datorie sau o altă obligaţie pentru a fi achitată sau distribuită treptat, la 

anumite termene.
15

 Însă, o asemenea raţiune ar fi mai mult decât incorectă, deoarece ar fi în 

disonanţă cu prevederile aceluiaşi art. 585 C.Civ. al RM, or, norma nu specifică obiectul de 

referinţă al acestei rate. Altfel spus, ea nu se expune asupra obligativităţii deducerii ratei dobânzii 

                                                 
13

 Rob viclean şi leneş […] se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat cu dobândă ce 

este al meu! / Evanghelia după Matei, 25, Pilda talanţilor, 14-30. 
14

 J.-E Laurans, op. cit., p. 191. 
15

 Marele dicționar de neologisme, Florin Marcu, ed. Saeculum, 2000 // http://dexonline.ro/definitie/rata. 
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din materia capitalului împrumutat sau creditat.
16

 

Totuşi, am putea considera că aparente restricţii ale obiectului dobânzii la împrumuturi şi 

credite sunt consemnate în art. 869 alin. (1) şi, respectiv, art. 1237 alin. (3) C.Civ. al RM, care 

specifică că în baza contractelor de împrumut şi credit, părţile pot prevedea şi plata unei dobânzi, 

care trebuie să se afle într-o relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare a BNM. Din prevederile acestei 

norme ar urma să ne limităm la ideea că dobânda la împrumut şi credite nu poate fi decât una 

pecuniară, iar însăşi rata ei e deductibilă nu din materia capitalului înstrăinat, ci din valoarea lui 

bănească. Am putea totuşi obiecta că restricţiile menţionate nu sunt decât formale, deoarece din 

punct de vedere economic banii sunt echivalentul universal al bunurilor, iar juridic vorbind 

conţinutul dobânzii poate fi oricând suplimentat de părţi prin statuarea unei obligaţii alternative sau 

facultative, novaţii etc., care vor putea avea o altă natură decât cea pecuniară, însă nu va putea fi 

identificată prin noţiunea de dobândă.
17

 Însă, din coroborarea prevederilor referitoare la dobânzile 

aplicabile împrumuturilor şi creditelor cu art. 585 C.Civ. al RM, rata BNM nu are decât o valoare 

supletivă pentru părţile care nu sau obosit să definească conţinutul dobânzii la care au convenit. 

Legiuitorul din România, de altfel, a soluţionat problematica conţinutului dobânzii prin a 

reglementa expres că dobânda se poate stabili în bani ori în alte prestaţii sub orice titlu sau 

denumire la care împrumutatul se obligă ca echivalent al folosinţei capitalului.
18

 

De altfel, e util să cunoaştem dacă conţinutul dobânzii convenţională îmbarcă formulări 

distincte în limita instrumentului de împrumut şi, respectiv, de creditare. O asemenea întrebare, îşi 

are stabilit fundamentul în ipoteza în care creditul bancar derivă din contractul de împrumut. De 

aceea, evidenţiază doctrina autohtonă
19

, o mare parte din autori califică contractul de credit bancar 

ca o specie a contractului de împrumut. Însă, satisfacerea necesităţilor întreprinzătorilor 

profesionişti în fonduri băneşti este imposibilă în cadrul contractului de împrumut, care are caracter 

real şi nu şi poate oferi împrumutatului certitudinea în ceea ce priveşte primirea banilor, întrucât 

împrumutătorul nu poate fi obligat de a acorda un împrumut. De aceea piaţa, financiară are nevoie 

de un contract cu caracter consensual, care generează obligaţii din momentul încheierii lui. Acest 

fapt a generat apariţia unui contract autonom, care este contractul de credit bancar. 

Relativ textului sus-expus, nu înţelegem care reglementări ale Codului Civil al RM, i-au 

determinat pe autorii menţionaţi să-i atribuie contractului de împrumut un caracter real. Or, 
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consensualismul lui e uşor deductibil din prevederile referitoare la răspunderea juridică a 

creditorului pentru neexecutarea obligaţiei de a da cu împrumut; reglementări care, de altfel, sunt 

subsidiare şi materiei creditului, în sensul în care anume normele juridice referitoare la împrumut 

determină consensualismul creditului. 

La fel de caducă considerăm ideea utilizării instrumentului de credit doar de către 

întreprinzătorii profesionişti, fiindcă nimeni nu a exclus din circuitul financiar instrumentul 

creditării de consum a persoanelor fizice.
20

 Mai mult decât atât contractul de împrumut oneros nu 

este străin domeniului comercial, deoarece utilizat de asemenea profesionişti ai pieţei financiare 

precum organizaţiile de microfinanţare sau asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. 

Respectiv, abordarea distincţiilor dintre contractele de împrumut şi creditare trebuie să 

pornească de la evidenţierea raportului de gen-specie, stabilit între acestea.
21

 Or, în plan juridico-

civil, esenţa distincţiei dintre ele constă în obiectul juridic la care se obligă părţile. În acest sens, 

împrumutul presupune predarea de bani sau bunuri fungile, creditul, însă, reprezintă orice 

angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiţia rambursării lor, plăţii dobânzii şi altor plăţi 

aferente; orice prelungire a termenului de rambursare a datoriei; orice garanţie emisă, precum şi 

orice angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată
22

. 

Analiza reglementărilor referitoare la credit,  ne sugerează ideea că aceasta nu constă 

numai din faptul acordării banilor cu împrumut (ceea ce ar însemna acţiuni de transmitere efectivă a 

banilor cash sau transferarea lor la contul bancar) pentru un anumit termen cu condiţia rambursării 

la scadenţă, dar şi alte acţiuni ce întrunesc elementele constitutive ale unui raport de acordare a unui 

serviciu financiar.
23

 Prin deducţie trebuie să înţelegem că regimul juridic al creditului îl depăşeşte 

calitativ pe cel al împrumutului, făcând posibilă prezenţa lui şi în cadrul anumitor raporturi 

trunchiate de elementul restituirii unui capital sau de prestaţia dobânzii. Totuşi, fie vorba de un 

împrumut oneros sau un credit purtător de dobândă, conţinutul juridic al acesteia din urmă rămâne 

neschimbat, deoarece art. 585 C.Civ. al RM este aplicabil unui număr indefinit de obligaţii 

patrimoniale. În consecinţă, regimul juridic al dobânzii convenţionale, nu variază în dependenţă de 

construcţia numită a contractului din care derivă, ci, precum deja a fost menţionat, în dependenţă de 

consimţământul părţilor contractante. 
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Însă, diferenţierea dobânzilor aplicate, pe de-o parte, împrumuturilor şi, pe de-altă parte, 

creditelor, nu este un subiect lipsit de importanţă juridică. Dar analiza acestui percept nu porneşte 

de la statutul juridic al instrumentului contractual, ci de la subiecţii angajaţi în procesul de acordare 

a împrumuturilor şi creditelor. Procedura financiară în acest sens începe cu prevederile art. 5 lit. e) 

din Legea cu privire la Banca Naţională
24

, care prevede că Banca Naţională acordă credite băncilor. 

Implicit, trebuie să înţelegem că statul în persoana prepusei sale Banca Naţională creditează băncile 

comerciale, după care acestea oferă aceleaşi sume la o dobândă mai mare persoanelor fizice şi 

juridice, iar deseori în algoritm intră şi aşa-numitele organizaţii de microfinanţare, care nu fac decât 

scumpească costul capitalului prin intermediul instrumentului de împrumut oneros. Accesarea 

capitalului, omiţând vreo etapă a intermedierii utilizării lui, e similară trecerii unei persoane dintr-o 

castă indiană în alta, adică imposibilă!
25

 Or, anume trecerea bunurilor de la un subiect al circuitului 

financiar la altul, generează nu numai consecinţa economică a scumpirii posibilităţii de a folosi 

aceste capitaluri, ci şi efectul juridic al interpretării art. 869 alin. (1) şi (2) C.Civ. al RM. În acest 

sens, imperativul negocierii unei dobânzi aflate într-o relaţie rezonabilă cu rata BNM, variază în 

dependenţă de instrumentul de credit sau împrumut, utilizat de subiectul creditor al pieţii financiare.  

Dincolo de subiecţii angajaţi în acordarea de împrumuturi şi credite, costul dobânzii este 

dependent şi de variabila timpului, în intervalul căruia urmează a fi achitată respectiva. În plan 

juridic problema timpului pentru care este acordat împrumutul, în subsidiar creditul, este 

condiţionată de prevederile art. 869 alin. (3) C.Civ. al RM, care reglementează că se plăteşte 

dobândă la expirarea fiecărui an pentru perioada dintre momentul încheierii contractului şi cel al 

restituirii împrumutului, dacă în contract nu e prevăzut altfel. Astfel, atunci când perioadele de 

rambursare sunt mai mici de un an (împrumut rambursabil pe lună, trimestru, semestru,..), cum se 

trece de la procentul de perioadă la procentul anual, şi invers? A priori, soluţia este simplă: este 

suficient să se înmulţească procentul de perioadă cu numărul perioadelor din an sau să se împartă 

procentul anual la acelaşi număr. Acest procedeu, numit „proporţional”, este acela pe care-1 

utilizează în general băncile. 

În această latură s-a demonstrat prin calcule matematice că 12% pe an nu echivala cu 1% 

pe lună; raţionamentul este întotdeauna acelaşi; cu cât împrumutatul plăteşte mai devreme, cu atât el 

plăteşte mai mult, căci el pierde o sumă pe care ar fi putut-o fructifica. Singura metodă de conversie 

exactă ar fi calculul prin echivalent, ce presupune punerea în aplicare a unei reguli matematice 

relativ complexe, ce ţine cont de timpul ce se scurge între prima şi ultima plată din an. 

Curtea de Casaţie a Franţei nu a urmat acest raţionament care se bazează, după ea, pe o 
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ficţiune conform căreia un debitor ţinut la plata unei singure scadenţe pe an ar avea posibilitatea să 

obţină în acest interval un procent al dobânzii echivalent cu acela al împrumutului său pentru 

sumele rămase în posesia sa. Art. R. 313-1 din Codul de consumaţie al Franţei adoptă metoda 

proporţională: procentul efectiv global anual este egal cu procentul perioadei multiplicat cu numărul 

perioadelor din an. Soluţia are meritul simplităţii.
26

 

Depăşind explicaţiile sus-evidenţiate, totuşi, accentuăm că rămâne deschisă întrebarea 

privind identificarea elementelor ce constituie dobânda. Or, la acest capitol legea naţională e la fel 

de incompletă, ca şi în cazul definirii expresiei patrimoniale a dobânzii. Altfel spus, Codul Civil al 

Republicii Moldova nu specifică dacă noţiunea de dobândă include şi alte plăţi de utilizare a 

capitalului înstrăinat (ex. comisioanele bancare). 

Experienţa Franţei e notabilă în acest sens. Astfel, prin legea din 1966 prevede că pentru 

orice împrumut bănesc purtător de dobândă, debitorul trebuie să ştie valoare ratei efectiv globale a 

dobânzii (REG), care-i permite să ia cunoştinţă de costul total a împrumutului propus, incluzând 

plăţile aferente. Respectiv, la propriu-zisa dobândă sunt adăugate şi cheltuielile de comision sau 

orice remunerări directe sau indirecte, cuprinzându-le şi pe cele plătite sau datorate intermediarilor 

ce intervin de orice manieră în cesiunea împrumutului, inclusiv cheltuielile de comision sau 

remunerările de drept real.     

 Dobânda este calculată la momentul încheierii contractului de împrumut; fapt ce 

presupune că părţile nu pot ţine cont de evenimentele ce se pot produce în decursul executării 

contractului şi a căror survenire e incertă: indexarea pentru cazul indexării împrumutului, clauza 

penală exigibilă pentru caz de rambursare anticipată capitalului, indemnizaţia de reziliere pentru 

situaţia încetării anticipate  contractului, precum şi dobânzile de întârziere. Regula e aplicabilă şi 

pentru cazul dobânzilor variabile.
27

 

Costul dobânzii, de altfel, ridică şi întrebarea necesităţii reglementării ei ca incluzând şi 

cheltuielile aferente. 

Pentru relaţiile de creditare, problema e soluţionată în sens diametral opus, prin prisma 

faptului că art. 1238 C.Civ. al RM prevede că în afară de dobândă, părţile pot conveni asupra unui 

comision pentru serviciile prestate în legătură cu utilizarea creditului. În acest sens, doctrina 

autohtonă reţine că comisionul, ca şi dobânda, este o parte componentă a remuneraţiei băncii pentru 

creditul acordat. Spre deosebire de dobândă care este imanentă creditului ca obligaţie purtătoare de 

dobândă şi se va plăti chiar şi în lipsa stipulaţiei contractuale în acest sens, comisionul se va plăti 
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numai în cazul în care părţile au convenit în acest sens. Totodată, în virtutea dispoziţiei art. 592 

C.Civ. al RM, care prevede că costurile executării obligaţiei le suportă debitorul, banca ar putea 

pretinde plata unei remuneraţii suplimentare dobânzii în cazul în care ar dovedi că costurile 

executării obligaţiei sale depăşeşte suma dobânzii aferente creditului.   

Părţile sunt libere să stabilească mărimea comisionului precum şi modalităţile de plată a 

lui. Comisionul poate fi de diferite categorii: 

-  comisionul pentru confirmarea creditului (comisionul de neutilizare), care se percepe în 

cazul în care un credit acordat nu a fost utilizat de debitor, total sau parţial; 

-  comisionul pentru operaţiunile băncii în legătură cu utilizarea creditului, care se poate 

înfăţişa în diferite forme: comisionul de mişcare (calculat pe baza valorii totale a remiterilor); 

comisionul asupra soldului debitor cel mai ridicat lunar sau trimestrial ori asupra creditului mediu 

utilizat lunar sau trimestrial, aplicabil creditelor în cont curent (art.1239 C.Civ. al RM); comisionul 

pentru serviciile de casierie legate de utilizarea creditului etc.
 28

 

Exceptând comisionul de neutilizare, care considerăm că se identifică cu conţinutul unei 

penalităţi contractuale, mizăm pentru includerea costurilor de comision în valoarea dobânzii. 

Argumentul acestui demers concretizându-se în aceea că din perspectiva cauzei contractului de 

credit serviciile prestate de bancă nu au capacitatea de a evolua în raporturi independente faţă de 

contract, ci sunt accesorii pe de-o parte obligaţiei creditorului de a da cu împrumut şi obligaţiei 

debitorului de a-l despăgubi pentru pierderile înregistrate în perioada împrumutului. Respectiv, 

prestaţia dobânzii propriu-zise şi cea a comisionului au destinaţie unică de a-l remunera pe creditor 

pentru posibilitatea folosirii capitalului lui. De aceea e salutabilă practica legiuitorului român care 

înţelege prin noţiunea dobânzii prestaţiile sub orice titlu sau denumire la care împrumutatul se 

obligă ca echivalent al folosinţei capitalului. 

În rezultat, cu titlu de lege ferenda, mizăm pentru abrogarea art. 1238 C.Civ. al RM şi 

reglementarea conţinutului dobânzii convenţionale după modelul indicelui REG, utilizat de 

legislatorul francez. 

De altfel, un prim pas în acest sens deja a fost făcut, presupunând că la data de 22 

decembrie 2011, BNM a aprobat, prin Hotărârea nr. 304, Instrucţiunea privind raportarea ratelor 

dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova. Or, în pct. 1 alin. 17) al acestei Instrucţiuni 

se prevede că rata dobânzii efective reprezintă rata calculată de bancă ţinând cont de toate 

veniturile (cheltuielile) băncii aferente acordării, deservirii şi rambursării creditului, incluzând 

dobânda, comisioanele şi alte plăţi efectuate de clienţii băncii. Prin această reglementare conţinutul 
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art. 1238 C.Civ. al RM rămâne a fi oarecum caduc, însă pentru a respecta ierarhia actelor 

normative, reiterăm ideea abrogării acestuia. 

Valoarea practică a celor analizate mai sus constă în crearea de condiţii necesare pentru 

părţi de a cunoaşte întinderea drepturilor şi obligaţiilor reciproce, aşa cum prevede esenţa 

comutativă a contractelor de împrumut oneros şi creditare. În acest sens, determinant este costul 

dobânzii, care, pe de-o parte, îi permite debitorului să cunoască limita în care responsabil faţă de 

creditor şi, pe altă parte, îi permite ultimului să fie conştient de veniturile ce urmează să le câştige. 

Totuşi, considerăm că interdependenţa dintre noţiunile de dobândă convenţională şi 

comision merită o analiză separată. Relativ comisionului, chiar şi doctrina franceză a sec. al XIX-

lea menţiona că bancherii sunt obişnuiţi să primească, în plus faţă de dobândă, şi o compensaţie 

pentru serviciile lor, o sumă proporţională capitalului cedat de aceştia
29

. Valoarea drepturilor de 

comision variază de la caz la caz. În principiu existenţa comisioanelor nu poate fi negată, deoarece 

procedura bancară reclamă cunoştinţe speciale şi costisitoare, un număr impunător de angajaţi, 

precum şi cheltuieli considerabile, iar capitalul lor fluctuează în dependenţă de riscurile particulare. 

Am putea adăuga că instituţiile financiare sunt comercianţi a căror existenţă e utilă şi indispensabilă 

funcţiilor vieţii sociale, de aceea e corect ca acestea să reclame beneficii! Cele expuse îşi au 

valoarea de adevăr, însă nu sunt decât anumite consideraţii sociologice şi nicidecum argumente 

juridice. 

Practica judiciară rusă menţionează cazul unei societăţi cu răspundere limitată care s-a 

adresat în instanţa de judecată cu solicitarea de obliga banca la restituirea sumei de bani, ce 

constituia valoarea comisionului, achitat în baza contractului de credit, invocând faptul că 

respectivele au fost stabilite ilegal de către creditor. Banca a obiectat vizavi de pretenţiile 

debitorului, menţionând că sumele băneşti, concretizate în comisioanele bancare, au fost percepute 

în baza unui contract valabil, care nu a fost declarat nul în ordinea procedurilor judiciare. 

Prima instanţa a respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, invocând faptul 

că prin semnarea contractului de credit, societatea comercială a consimţit asupra clauzelor relative 

comisionului, încasat de bancă pentru analiza cererii de creditare, menţinerea liniei de credit, 

eliberarea creditului etc. Instanţa de judecată a stabilit că obligaţiile împrumutatului vizavi de plata 

acestor comisioane a fost executată prin intermediul reţinerilor băneşti din contul curent bancar al 

clientului, înregistrat în banca creditoare. Mai mult decât atât împrumutatul preventiv i-a acordat 

băncii acceptul la retragerea necondiţionată a sumelor băneşti din acest cont. 

Instanţa de apel a casat hotărârea primei instanţe şi a satisfăcut acţiunea reclamantei, 

menţionând că legislaţia civilă a Federaţiei Ruse, nu prevede includerea unor asemenea comisioane 
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în contractul de credit, respectiv clauzele vizate ale contractului sunt nule, iar banca este obligată 

să-i restituie debitoarei sumele băneşti, ce constituie valoarea comisioanelor. 

Instanţa de casaţie a anulat decizia dată în ordine de apel, satisfăcând parţial acţiunea 

debitoarei. Astfel, instanţa de judecată supremă a considerat că deducţiile date în apel, relative 

nulităţii clauzelor contractuale pe temei de nereglementare a acestora de către legea civilă, nu 

corespunde legislaţiei în vigoare, în speţă fiind invocat faptul că părţile sunt libere în a stabili 

condiţiile contractuale, exceptând cazul cât includerea unei clauze este expres reglementată de 

normele juridice. Respectiv calificarea condiţiilor contractuale ca fiind nule, este una greşită. 

Pentru soluţionarea acestui litigiu a fost necesară identificarea naturii juridice a 

comisionului, încasat de bănci de la debitori. 

Contractul de creditare prevedea plata comisioanelor pentru efectuarea de acţiuni care nu 

creează pentru client beneficii patrimoniale, separate de convenţia părţilor şi, deci, nu poate fi 

considerat un serviciu în sensul juridico-civil al noţiunii. Însă, constatarea acestui fapt nu presupune 

că plăţile efectuate de debitoare sunt susceptibile de a fi restituite. 

Instanţa de casaţie a statuat că condiţiile contractului referitoare la comisioanele percepute 

pentru menţinerea liniei de credit şi evidenţa soldului, plata cărora era una periodică, iar valoarea 

fiind stabilită sub formă de cotă procentuală din soldul creditului, sunt simulate şi ascund 

înţelegerea părţilor asupra plăţilor de utilizare a creditului, care sunt compuse din valoarea dobânzii 

şi costul tuturor comisioanelor indicate în contract. Însă, reieşind din faptul că în lege nu sunt 

stipulate interdicţii referitoare la asemenea clauze, iar voinţa părţilor era orientată spre încheierea 

unui contract în formularea menţionată, instanţa de casaţie a considerat imposibilă constatarea 

nulităţii acestor clauze. 

Celelalte comisioane care reclamau o plată unică la încheierea contractului şi încasate din 

contul curent al debitoarei (comisionul pentru analiza cererii de creditare şi eliberarea creditului), au 

fost cercetate de către instanţa de judecată în sensul în care acestea deţin sau nu capacitatea de a 

evolua în servicii independente, creând pentru debitoare un anumit folos necesar a fi remunerat. A 

considerat instanţa că respectivele comisioane au fost încasate pentru un set de acţiuni standarde, 

fără de care contractul de credit nu ar fi fost nici încheiat, nici executat. Această concluzie a permis 

instanţei să constate nulitatea acestor clauze, iar sumele încasate de bancă pentru executarea lor 

urmează a fi restituite societăţii comerciale. 

Într-o speţă similară instanţa de judecată a considerat că prevederea în contractul de cont 

curent bancar a unui comision lunar, perceput pentru acordarea posibilităţii creditării contului prin 

sistemul overdraft este una justificată. Astfel, a fost indicat că în cazul în care serviciul bancar, 

achitat de client, presupune oferirea de către bancă a dreptului de a efectua plăţi, indiferent de 
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prezenţa sau lipsa numerarului în cont, un asemenea comision nu poate fi considerat ca fiind lipsit 

de valoare juridică.
30

        

E notabilă în acest sens şi experienţa legiuitorului din România, care la data de 9 iunie 

2010 a adoptat Ordonanţa de urgenţă 50/2010
31

 privind contractele de credit pentru consumatori. 

Prin art. 36 al acesteia a fost definită lista exhaustivă a comisioanelor care pot fi încasare cu titlu 

separat de la debitor, astfel reţinem că pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: 

comision de analiza dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont 

curent, compensaţie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor, după caz, 

penalitatea, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor. 

Mai mult decât atât însăşi lista sus-menţionată este grevată de anumite interdicţii, în 

dependenţă situaţia şi circumstanţele creditării. Astfel, art. 19 al Ordonanţei de urgenţă nr. 50/2010 

prevede că se interzice perceperea unui comision de analiză dosar în cazul în care creditul nu se 

acordă. Respectiv atât practica judiciară rusească, cât şi normele juridice din România ne dau de 

înţeles că aşa-numitul serviciu de analiză a cererii de creditare nu e decât o prestaţie a creditorului 

ce execută obligaţia de eliberare a creditului. Totuşi, diferenţa dintre practicile menţionate se 

concretizează în aceea că legiuitorul român recunoaşte validitatea unui cost al prestaţiei de analiză a 

dosarului de creditare pentru cazul de eliberare efectivă a creditului, pe când justiţia rusească 

elimină asemenea remuneraţii, considerând că ele sunt acoperite de valoarea dobânzii.  

Ordonanţa de urgenţă 50/2010 reglementează şi alte interdicţii relative comisioanelor, art. 

35 alin. (1) menţionând că este interzisă perceperea unui comision de depunere numerar pentru 

plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă 

persoană, precum şi pentru retragerea pentru sumele trase din credit. Suplimentar, este interzisă şi 

introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri 

aferente contractului, cu excepţia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate în mod 

expres de consumator, neprevăzute în contract şi care nu erau oferite consumatorilor la data 

încheierii acestuia. Aceste costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte adiţionale 

acceptate de consumator. 

Considerăm şi că pentru Republica Moldova ar fi utilă adoptarea unui act normativ care ar 

reglementa regimul juridic al comisioanelor încasate de către instituţiile financiare la eliberarea de 

credite şi împrumuturi, precum şi la acordarea altelor servicii. Până la acea dată trebuie să reieşim 
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din realitatea reglementărilor existenţe la moment. În continuare mizând pentru abrogarea art. 1238 

C.Civ. al RM, accentuăm că instituţia comisioanelor bancare nu va fi plasată în ilegalitate, ci va 

îmbrăca forma unor clauze generale, a căror valabilitate va reieşi din principiul libertăţii de a 

contracta.
32

 Însă, calificarea comisionului în calitate de remuneraţie separată pentru un anumit 

serviciu, va putea fi constatată doar pentru cazul când acest serviciu va avea un conţinut calitativ 

diferit de utilizarea capitalului de către debitor. 

Totuşi, spre deosebire de raţiunile justiţiei ruseşti, nu suntem de părerea că constatarea 

destinaţiei unice a comisionului şi a creditului, ar condiţiona nulitatea primului. În acest sens, spre 

exemplu, nu putem nega că obligaţia creditorului de a elibera creditul nu se realizează doar într-o 

unică prestaţie de a da cu împrumut, ci poate fi completată şi de prestaţia de a face o analiză a 

cererii de eliberare a creditului sau de a realiza formalităţile deschiderii unei linii de credit etc., 

fiecare dintre acestea având posibilitatea de a-şi avea costul lor particular. Însă, obligaţia reciprocă a 

debitorului privind compensarea cheltuielilor suportate de creditor trebuie să se concretizeze în 

plata dobânzii convenţionale. Or, pentru a oferi deplină legalitate interpretării sus-evidenţiate, 

reiterăm imperativul definirii dobânzii ca fiind orice prestaţie sub orice titlu sau denumire la care 

împrumutatul se obligă ca echivalent al folosinţei capitalului. Importanţa practică a celor 

menţionate rezidă nu în ultimul rând în obligaţia de a negocia o dobândă aflată în relaţie rezonabilă 

cu rata BNM, astfel încât separarea totală a comisionului de dobândă riscă devină o formă de 

eludare a acestei obligaţii. 

Pe marginea celor expuse concluzionăm că pentru utilizarea capitalului creditorul pe lângă 

dobânzi are dreptul la încasarea de remuneraţii separate (comisioane), numai în cazul în care plata 

dată este stabilită pentru servicii independente acordate debitorului. În celelalte situaţii trebuie să 

apreciem că respectivele comisioane sunt atribuite încasărilor destinate utilizării bunurilor 

împrumutate sau date în credit. 

Continuând analiza regimului juridic al dobânzii convenţionale aplicate contractelor de 

împrumut şi credit considerăm importantă delimitarea acesteia de instituţia dobânzii aplicate 

instrumentului de depozit bancar. Interesul faţă de o  asemenea analiză e sporit deoarece prin textul 

Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, 

aprobată prin Hotărârea BNM nr. 304 din 22 decembrie 2011, formula de calcul al dobânzii la 

depozite este identică cu cea aplicabilă la credite. Respectiv, din punct de vedere economic trebuie 

să înţelegem că mecanismele creditării şi cel al depozitării bancare urmează aceeaşi logică de 

remunerare creditorului, care cedează capitalul său pentru o anumită perioadă, diferenţa fiind 
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concretizată în inversarea rolurilor subiecţilor contractanţi. Logica menţionată se concretizează şi în 

plan juridic, deoarece art. 1222 alin. (2) C.Civ. al RM, prevede că raporturilor de depozit bancar li 

se aplică prevederile referitoare la împrumut şi la contul curent bancar dacă acestea nu contravin 

reglementărilor naturii depozitului bancar. 

Altminteri, la fel din punct de vedere juridic trebuie să reţinem că onerozitatea depozitului 

bancar, determinată de plata dobânzii, este mai mult o excepţie faţă de raporturile de creditare. 

Regula dată o deducem din definiţia depozitului bancar concretizată în art. 1222 alin. (1) C.Civ. al 

RM, care prevede că prin contractul de depozit bancar, banca sau o altă instituţie financiară (bancă), 

autorizată conform legii, primeşte de la clientul său (deponent) sau de la un terţ în folosul 

deponentului o sumă de bani pe care se obligă să o restituie deponentului după un anumit termen 

(depozit la termen) sau la cerere (depozit la vedere). 

Pentru cazul în care părţile, totuşi, au decis asupra caracterului oneros al depozitului 

bancar, art. 1224 alin. (1) C.Civ. al RM prevede că banca plăteşte deponentului o dobândă în 

mărimea şi în modul prevăzut de contract, iar în cazul în care contractul nu prevede mărimea 

dobânzii aceasta se determină în conformitate cu prevederile art. 619 C.Civ. al RM. Respectiv, 

trebuie să concluzionăm că în circumstanţa în care părţile au omis să negocieze valoarea dobânzii, 

ea va fi determinată de normele supletive a art. 619 C.Civ. al RM, adică cu aplicarea 5% şi, 

respectiv, 9% peste rata BNM. Valoarea dobânzii pentru raporturile de credit, însă, va fi suplinită de 

conţinutul art. 585 C.Civ. al RM, adică prin aplicarea indicelui ratei BNM pentru perioada vizată. 

Doctrina autohtonă explică că la aplicarea art. 619 C.Civ. al RM, mărimea dobânzii va 

reprezenta 5% peste rata de refinanţare a BNM în contractele cu participarea consumatorului şi de 

9% peste rata de refinanţare a BNM - în contractele la care nu participă consumatorul.
33

 În 

conformitate cu prevederile art. 1 din Legea privind protecţia consumatorilor
34

, consumator  este 

orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau 

foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau 

profesională. 

Relaţia dintre instituţia dobânzilor convenţionale şi celor legale, nu se epuizează doar prin 

constatările sus-menţionate, ci dobândeşte valenţe diferite pentru cazul aplicării faţă de împrumuturi 

şi credite a dobânzii de întârziere. Din start ţinem să evidenţiem că noţiunile de dobândă legală şi de 

întârziere nu trebuie confundate, deoarece conform regulii generale consemnată în art. 585 C.Civ. al 

RM dobânda legală este egală cu rata de refinanţare a BNM, fiind o normă supletivă pentru orice 
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obligaţie purtătoare de dobândă, a cărei valoare nu a fost negociată prin acordul părţilor. Nu în 

zadar art. 1907 din Codul Civil al Franţei prevede că dobânda poate fi legală sau convenţională, iar 

dobânda convenţională o poate depăşi pe cea legală, dacă acest fapt nu e prohibit de lege. Dobânda 

de întârziere, însă, are un regim juridic specific, aplicându-se doar în situaţia întârzierii debitorului 

în executarea obligaţiei pecuniare. Prin urmare, e necesar ca debitorul să fie în întârziere (art. 617 

C.Civ. al RM). Faptul că în alin. (1) şi (2) ale art. 619 C.Civ. al RM se face trimitere la art. 585 

C.Civ. al RM presupune acelaşi instrument de tehnică legislativă prin intermediul căruia doar se 

determină cuantumul dobânzii de întârziere, dar nu şi rata generală a dobânzii la obligaţiile 

purtătoare de dobândă. 

Aşadar, urmează să se facă distincţie între esenţa dobânzii prevăzute la art. 585 C.Civ. al 

RM şi cea de la art. 619 C.Civ. al RM. Astfel, în timp ce dobânda prevăzută de articolul 585 C.Civ. 

al RM are o natură compensatorie şi constituie o remuneraţie pentru folosirea capitalului, dobânda 

prevăzută de art. 619 C.Civ. al RM, pe lângă caracterul compensatoriu, presupune şi un caracter de 

sancţiune şi se aplică doar pentru perioada în care debitorul se află în întârziere, adică atunci când 

este încălcată executarea în termen a obligaţiei. La aplicarea art. 585 C.Civ. al RM nu există 

încălcare sau tardivitate în executarea obligaţiei. La fel se impune de a fi remarcat faptul că dobânda 

prevăzută de articolul 585 C.Civ. al RM se aplică doar pentru obligaţiile care, conform legii sau 

contractului, sunt purtătoare de dobândă, iar dobânda prevăzută de art. 619 C.Civ. al RM se aplică 

tuturor obligaţiilor pecuniare neexecutate în termen.
35

 

Totodată respingem asemenea concluzii care stabilesc că obligaţia pecuniară nu este 

absolut necesar să fie şi purtătoare de dobândă, pe când obligaţia purtătoare de dobândă întotdeauna 

va fi o obligaţie pecuniară.
36

 Art. 585 C.Civ. al RM nu stabileşte sub nici o formă conţinutul 

obligaţiei care poate fi putătoare de dobândă, presupunând că poate fi extinsă prin acordul părţilor 

sau prin efectul legii asupra oricărei obligaţii patrimoniale. Mai decât atât, obligaţia patrimonială, 

nepecuniară şi susceptibilă de a produce dobânzi, este exemplificată de art. 867 alin. (1) C.Civ. al 

RM. Or, coroborând norma în cauză cu prevederile art. 869 alin. (1) C.Civ. al RM,  trebuie să 

deducem că debitorului îi poate fi atribuită obligaţia de restituirea a unei cantităţi de bunuri 

fungibile, cu plata unei dobânzi aferente pentru utilizarea acestora. 

Alin. (4) al art. 619 C.Civ. al RM stipulează că ”dobânzile de întârziere nu se aplică la 

dobânzi”. Această prevedere trebuie înţeleasă în sensul că dobânzile de întârziere nu se aplică nu 

numai la  dobânzi de întârziere, dar şi la orice alte dobânzi contractuale sau legale, inclusiv celor 

prevăzute la art. 585 C.Civ. al RM. Alin. (4) art. 619 C.Civ. al RM sugerează ideea că nu numai 
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dobânzile de întârziere nu se aplică la dobânzi, dar că şi orice dobândă (nu numai cea de întârziere) 

nu se aplică altor dobânzi. Astfel, putem formula regula generală că “dobânzile nu se aplică la 

dobânzi.”
37

      

Ne rămâne doar să adăugăm că pentru instituţia împrumuturilor şi creditelor dobânda de 

întârziere are o aplicabilitate diferenţiată. Respectiv, dacă pentru neexecutarea obligaţiilor derivate 

de din raporturile de împrumut sunt aplicabile regulile generale ale art. 619 C.Civ. al RM, atunci 

pentru cele de credit datele ecuaţiei se schimbă. Astfel, conform art. 1243 alin. (2) C.Civ. al RM în 

cazul în care debitorul întârzie să efectueze plăţile datorate în baza contractului şi părţile nu au 

convenit în contract asupra unor penalităţi de întârziere, pentru suma datorată se încasează o 

dobândă cu 5% mai mare decât rata dobânzii prevăzute în contract. Deducem, deci că întârzierea 

debitorului nu generează ca efect diferenţierea raporturilor de creditare ca fiind de consum sau 

comerciale, legea prevăzând o unică rată a dobânzii de întârziere, a cărei valoare, de altfel, e decisă 

în parte de părţi prin negocierea unei dobânzi convenţionale. 

Concluzionând pe marginea celor expuse în acest paragraf, dorim să revenim la problema 

identifică la început, şi anume că actuala redacţie a Codului Civil al Republicii Moldova nu conţine 

o definiţie a dobânzii. Astfel încât, pentru a înţelege conţinutul ei ne-am dedat cercetării ipostazelor 

în care se poate manifesta dobânda, situaţii care generează naturi şi regimuri juridice diferite pentru 

aceasta şi, implicit, denumiri specifice. 

O primă ipostază este aceea în care dobânda reprezintă capitalul pe care debitorul îl 

datorează creditorului pentru dreptul utilizării lui temporare, fiind astfel un echivalent al folosinţei 

capitalului. Aceasta e definită de doctrina ca fiind o dobândă remuneratorie şi vine să se adauge 

activului patrimonial al creditorului, sporind averea acestuia şi se întâlneşte în materia 

împrumutului cu dobândă, a operaţiunilor de credit. 

O altă situaţie este aceea în care dobânda reprezintă suma de bani pe care trebuie să o 

plătească debitorul creditorului pentru acoperirea prejudiciului cauzat acestuia prin neexecutarea 

obligaţiei pecuniare. Această dobândă are un caracter reparatoriu, de despăgubire, de daună şi este 

menită să diminueze pasivul patrimonial al creditorului, menţinând constantă, reîntregind averea 

creditorului.
38

 

Pornind de la ipostaza remuneratorie a dobânzii, identificată în cadrul raporturilor de 

împrumut şi creditare, ne-am propus în limitele acestui studiu să evidenţiem valenţa juridică a unei 

dobânzi expres stabilite de părţile contractante. Respectiv, am dorit să depăşim conţinutul supletiv 

al art. 585 C.Civ. al RM, fapt care ne-a determinat să ne dedăm analizei dobânzii convenţionale. Or, 
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anume prin convenţia părţilor contractante dobânda remuneratorie nu numai că obţine validitatea 

unei clauze contractuale esenţiale, ci şi este investită cu valoare patrimonială. Ultima raţiune ne 

permite, deci, să fim pe cât se poate de exhaustivi în abordarea dobânzii la împrumuturi şi credite, 

deoarece nu în ultimul rând legea obligă părţile să negocieze o dobândă rezonabilă faţă de rata de 

refinanţare a BNM. Astfel încât, trunchierea elementului convenţional nu ne-ar permite analiza unei 

asemenea relaţii, deoarece prin reglementarea supletiv-legală dobânda la împrumuturi şi credite e 

echivalentă cu rata BNM. 
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CAPITOLUL II. Caracterele juridice ale dobânzii convenţionale în contractele de împrumut 

şi creditare 

§ 2.1. Caracterul consimţit 

 

Una din problemele majore ale politicii legislative ridicate de instrumentele împrumutului 

şi creditului în decursul istoriei, a fost cea a dobânzii pe care o produce capitalul. 

  Dilema are prioritar un conţinut de principiu. Dreptul grec şi roman, de-o potrivă cu cel 

biblic
39

 şi cele religioase (mozaic, canonic, musulman) au dispus interdicţia dobânzii, prin a afirma 

că „banii nu nasc copii”. Sub presiunea necesităţilor comerciale antinomice ale filantropiei, 

prohibiţia dobânzii a fost mereu reinterpretată şi fisurată. Astfel încât, problema principiului a fost 

înlocuită cu problema cantităţii. 

Dacă e să facem o mică incursiune în prezentul dreptului atunci trebuie să menţionăm că 

dreptul musulman a rezistat evoluţiei.
40

 În ţările în care s-a procedat la aplicarea strictă a scripturii 

islamice (ex. Arabia Saudită, Libia, Iran, Pakistan), băncilor le este interzis că perceapă oricare 

dobânzi (riba), în orice formă de preţ, indiferent de valoarea sau rata dobânzii (mică sau mare), 

exceptând unele cazuri de necesitate absolută. 

Reieşind din faptul că lumea islamică e o parte indisolubil legată de piaţa mondială, sub 

pretextul respectării rigorilor religioase, dreptul musulman foloseşte subterfugii juridice (hiyal) 

pentru a remunera  cedentul de capital şi de a oferi validate juridică consimţământului asupra 

dobânzii. Acestea sunt tehnici inspirate fie din instrumentul societăţii comerciale, fie din cel 

vânzării, precum şi din esenţa raporturilor de locaţiune. Astfel că legale se consideră normele 

referitoare la societatea în comandită (mudharaba)
41

, dubla vânzare (mukhatara, în latina medievală 

- mohatra
42

), majorarea preţului bunului vândut în credit
43

, participarea la repartizarea de dividende 

sau leasing-ul prin intermediul căruia locatarul remunerează preluare unui bun. Altfel spus, e 

admisibil totul ce nu se prezintă a fi o încasare formală de dobândă. Însă, orice legislaţie rigidă 

devine mai suplă cu trecerea timpului. 
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Pentru atragerea clientelei musulmane, ataşate cu stricteţe faţă de rigoarea coranică, 

băncile franceze, de exemplu, practică asemenea proceduri sub numele de „finanţare islamică”.
44

 

De altfel şi pentru Republica Moldova dreptul particularilor de a încasa dobânzi a devenit 

un beneficiu legal relativ recent, deoarece în perioada ocupaţiei sovietice împrumuturile oneroase 

erau considerate o activitate speculativă, fiind sancţionate penal. În prezent, însă, art. 585 C.Civ. al 

RM, cu titlu general prevede că în cazul în care, conform legii sau contractului, obligaţia este 

purtătoare de dobândă, se plăteşte o dobândă egală cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a 

Moldovei dacă legea sau contractul nu prevede o altă rată. Aceeaşi normă, însă, cu un conţinut 

special a fost dezvoltată şi în art. 869 alin. (1) şi 1237 alin. (1) C.Civ. al RM, care prevăd că în baza 

contractului de împrumut, părţile pot prevedea şi plata unei dobânzi şi, respectiv, că părţile 

contractului de credit bancar pot conveni asupra unei dobânzi fixe sau flotante.  

     Reieşind din faptul că dilema aplicării de dobânzi e epuizată, trebuie să limităm sfera de 

cercetare doar la valoarea dobânzii: cum să împiedicăm uzura
45

? Experienţa ţărilor străine arată că 

legislaţia la acest capitol a fost una turmentată. Astfel, doctrinarii francezi
46

 menţionează că Codul 

Civil Francez a subordonat principiul libertăţii contractuale unui şir de excepţii şi rigori formaliste. 

Astfel, prin modificările legislative din 3 septembrie 1807, dobânda convenţională a fost limitată la 

o rată legală, însă, schimbările nu au rezistat în timp, deoarece erau irealiste. S-a ajuns la concluzia 

că stabilirea unei rate legale reprezintă o soluţie legislativă nereuşită, deoarece dobânda trebuie să 

ţină cont de conjunctură monetară şi riscul asumat de către creditor, care nu în toate contractele de 

împrumut şi credit poartă un caracter identic.      

   Regula dobânzilor prestabilite a fost abolită la finele sec. al XIX-lea pentru sfera 

comercială (1886), iar după războiul din 1994 şi în materie civilă (1918). Revenirea la principiile 

libertăţii, a deschis, de-o potrivă, şi spaţiul pentru abuzuri, care însă nu au durat mult. Astfel încât, 

la data de 8 august 1935 printr-un decret-lege a fost prohibită negocierea uzurii, fiind în acest sens 

investit cu împuterniciri judecătorul. Însă, nici acest sistem nu a rezistat în timp, deoarece avea o 

aplicabilitate extrem de dificilă. 

Totuşi, se pare că dificultăţile privind clauzele referitore la dobândă au fost definitiv 

soluţionate prin legea din 28 decembrie 1966, modificată prin legea Neiertz din 31 decembrie 1989 

şi integrată în Codul consumaţiei (art. L. 313-1 – L. 313-6). Astfel, a fost adoptat un sistem suplu şi 
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facil în aplicare, care enunţă seturi de reguli aplicabile fondului şi formei dobânzilor. 

Pentru fondul ratelor dobânzii convenţionale legea impune o limită adaptabilă diverselor 

situaţii şi conjuncturii economice, însă nu ezită să specifice şi unele imperative de putere arbitrară a 

judecătorului. Legea, astfel, fixează o rata a dobânzii maximale, presupunând că aceasta nu poate 

depăşi mai mult decât cu o treime indicele mediu a ratelor efective, practicate de către entităţile de 

creditare pentru operaţiunile de aceeaşi natură, înregistrate în trimestrul precedent. 

Prin efectul unei legi din 2003, regula sus-menţionată nu se aplică persoanelor juridice cu 

scop lucrativ, care expres au consimţit asupra unei dobânzi convenţionale
47

. 

Conform art. L. 313-2 din Codul de consumaţie a Franţei, condiţiile de formă vizează 

obligaţia de a încheia în formă scrisă convenţia privind încasarea dobânzii. 

În baza experienţei musulmane şi franceze, am dorit să evidenţiem pe cât de importantă, 

din punct de vedere legislativ, este problematica negocierii şi stabilirii dobânzilor convenţionale. 

Or, şi limitele dreptului naţional consimţământul asupra dobânzii la împrumut sau credit nu se poate 

manifesta printr-o acţiune simplistă de concurenţă a voinţelor, ci este modelat de anumite 

imperative juridice. 

Conform art. 199 alin. (1) C.Civ. al RM consimţământul este manifestarea, exteriorizată, 

de voinţă a persoanei de a încheia un act juridic. Conform regulii generale, valabilitatea lui e 

condiţionată în plan obiectiv de lipsa viciilor de consimţământ, iar în plan subiectiv – de cerinţa 

provenienţei lui de la o persoană cu discernământ şi intenţiei de a fi legat de act prin anumite efecte 

juridice.  Totuşi, pornind de la ideea că actul juridic sau clauza care contravin normelor imperative 

sunt nule dacă legea nu prevede altfel, trebuie să admitem că valabilitatea consimţământului e 

grevată nu numai de anumite elemente de ordin faptic, ci şi normativ. Elemente care, deşi, sunt 

străine voinţei persoanei, totuşi, o influenţează, în sensul că împiedică producerea de efecte juridice. 

În acest sens, raţiunile sus-enunţate, în mod particular, vizează dobânda convenţională 

aplicată la împrumuturi şi credite, deoarece conform art. 869 alin. (1) şi (2) C.Civ. al RM în baza 

contractului de împrumut, părţile pot prevedea şi plata unei dobânzi, care trebuie să se afle într-o 

relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, iar  înţelegerea asupra 

dobânzii prin care se încalcă această dispoziţie este nulă. Aceeaşi regulă vizează şi raporturile de 

credit, deoarece în temeiul art. 1236 alin. (3) C. Civ. al RM, faţă de contractul de credit bancar se 

aplică prevederile referitoare la contractul de împrumut în măsura în care din esenţa contractului de 

credit bancar nu reiese contrariul.  

 Din conţinutul acestor norme, e uşor sesizabil că valabilitatea consimţământului 
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debitorului de a fi obligat la prestaţia dobânzii e concurentă până la limita în care valoarea dobânzii 

respectă o relaţie rezonabilă cu rata BNM. Dincolo de acest hotar, orice speculaţii pe marginea 

libertăţii de voinţă a co-contractanţilor este caducă, deoarece, legea, în acest caz, nu impune condiţii 

de valabilitate a consimţământului, ci autentice limite în care acesta e susceptibil de a produce 

efecte juridice. 

Doctrina, cu titlu general, apreciază că individul, fiind liber de a contracta, trebuie să fixeze 

condiţiile contractuale şi să prevadă durata executării lui. Astfel încât, numeroase restricţii au fost 

inserate de către legislator sau judecător, care au intervenit de la caz la caz fie în materia formării 

contractului, fie în materia executării lui.
48

 

Necesitatea restricţionării formării şi executării contractului nu sunt străine şi 

instrumentelor juridice de împrumut şi creditare. Expunându-ne mai sus asupra unor grevări privind 

formarea clauzelor relative dobânzii, trebuie să evidenţiem şi numite îngrădiri juridice ce veghează 

executarea contractului. 

În acest sens, trebuie să facem apel la art. 716 alin. (1) şi (2) lit. c) C.Civ. al RM, care 

prevăd că o clauză contractuală standard este lipsită de efect dacă este neclară. În mod similar, art. 

16 (11) lit. b) din Legea privind protecţia consumatorului
49

, reglementează că  consumatorul, la 

încheierea contractelor, are dreptul la stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor.  

Neclaritatea executării prestaţiilor la dobândă este în mod prioritar condiţionată de 

negocierea unor dobânzi flotante sub rezerva modificării unilaterale a valorii lor de către creditor. 

Astfel, art. 1237 alin. (3) C.Civ. al RM prevede că în cazul când contractul prevede dreptul băncii 

de a modifica în mod unilateral mărimea dobânzii, aceasta se va efectua în funcţie de rata de 

refinanţare a Băncii Naţionale, de rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, ţinându-se cont de regulile 

echităţii. O asemenea formulare nu trebuie înţeleasă sub forma unei simple recomandări, ci ca fiind 

un set de condiţii imperative ale constituirii unui mecanism de variaţie a dobânzii şi, deci, condiţii 

de exercitare legală a voinţei creditorului în modificarea ratelor la dobândă. 

Vorbind în limbajul exemplelor menţionăm că, în baza unei speţe cercetate de Judecătoria 

Economică de Circumscripţie, s-a identificat situaţia conform căreia la data de 13 martie 2008 SRL 

C. & Co şi OMF M. au încheiat contractul de împrumut oneros CND 22/08 prin care prima a 

contractat suma de 650 000 MDL pe o perioadă de 60 de luni, fiind prevăzută o rată fluctuantă 

anuală a dobânzii în mărime de 25%. Din analiza prevederilor contractuale, instanţa de judecată a 

evidenţiat că prin contractul în litigiu OMF M. nu a prevăzut clar un careva mecanism juridic sau 
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economic, în temeiul căruia dobânda flotantă pe contractul de împrumut ar fi direct proporţională şi 

condiţionată de variaţiile ratei de refinanţare a BNM. Clauzele contractului nr. CND 22/08 din 13 

martie 2008 s-au rezumat în a spune că se stabileşte o rată flotantă cu mărime iniţială de 25%, cu 

dreptul unilateral al OMF M. de a o modifica, lipsind, astfel, contractul de careva clauze ce ar 

descrie însăşi caracterul variabil al dobânzii contractuale. 

În acest sens Judecătoria Economică de Circumscripţie a apreciat că prin prisma 

fluctuaţiilor ratei de refinanţare a BNM (fig. 1) s-a constatat faptul că, deşi, la momentul încheierii 

contractului CND 22/08 din 13 martie 2008, nivelul acesteia constituia 16%, totuşi pe parcursul 

executării contractului aceasta se afla într-o continuă descreştere, ajung spre finele anului 2008 la 

nivelul de 14% (Hotărârea BNM cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a 

Moldovei, nr. 256 din 2008), iar la data redactării Hotărârii ea constituia – 7% (Hotărârea BNM cu 

privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei, nr. 192 din 2010). Acest fapt, în 

opinia instanţei, a creat situaţia conform căreia atât la momentul încheierii, cât şi parcursul 

executării contractului fluctuaţiile ratei de refinanţare (de bază) a BNM deţineau potenţialul de a 

genera şi au generat pentru OMF M. un beneficiu disproporţionat în raport cu cele ale debitoarei. 

Altfel spus, diferenţa dintre rata de refinanţare şi dobânda pe contractul de împrumut CND 22/08 

constituia la momentul încheierii contractului 9%, ajung la data de 9 septembrie 2010 la 18%, 

perioadă în care se include şi intervalul dintre lunile septembrie 2009 şi februarie 2010 când 

respectiva diferenţă şi-a atins apogeul de 20%.
50

 

Pentru a pe cât se poate de exhaustivi în prezentarea exemplului de mai sus, accentuăm că 

suntem de părerea că aplicarea analogiei dintre dobânzile în relaţiile de creditare şi de împrumut 

este suficient de justificată, inclusiv dacă e să analizăm subiectul prin prisma procedeului a pari. Or, 

art. 1236 alin. (3) C.Civ. al RM prevede expres că faţă de contractul de credit bancar se aplică 

regulile împrumutului, astfel că fiind în prezenţa unor relaţiile civile cu caracter omogen analogia 

de reglementare nu ar trebui să întâlnească anumite impedimente, în special în partea dobânzilor 

contractuale.
51

 

Practica contractuală, de altfel, cunoaşte şi exemple când conţinutul art. 1237 alin. (3) 

C.Civ. al RM a dobândit forma unei clauze suficient clare. De exemplu, într-o pricină reţinută spre 

judecare de către Judecătoria Centru a mun. Chişinău, BC M. a creditat persoana fizică F.G. cu o 

sumă în valoare de 900.000 MDL, destinată efectuării unei reparaţii a unui imobil. Clauzele relative 

dobânzii prevedeau o valoare flotantă de 21% anual din volumul capitalului, precum şi dreptul 
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băncii de a modifica în mod unilateral mărimea dobânzii în funcţie de majorarea ratei la depozitele 

atrase în MDL pe un termen de un an ale persoanelor fizice.
52

 Cuprinsul condiţiilor de variaţie 

dobânzii merită a fi apreciat, deoarece respectă principiul economic fundamental al activităţii de 

creditare, conform căruia darea cu împrumut trebuie precedată de acumularea de fonduri, ambele 

extreme ale procedurii având costul predefinit. Totuşi, din materialele dosarului reţinem că obiectul 

litigiului vizează nu restricţia executării prestaţiilor la dobândă, ci formarea lor sub aspectul valorii 

dobânzii. 

Sintetizând acest capăt de analiză trebuie să menţionăm că art. 716 C.Civ. al RM, are o 

aplicabilitate restrânsă. Astfel încât, acesta prevede restricţii pentru voinţa de contracta doar în cazul 

în care debitorul este pus în faţa acceptării unui contract cu un conţinut prestabilit, altfel spus cu 

clauze contractuale standard.
53

 

Problematica referitoare la caracterul consimţit al dobânzii contractuale, nu se epuizează 

prin evidenţierea restricţiilor de a contracta, ci vizează şi asemenea chestiuni elementare precum 

efectele juridice ale consensualismului părţilor. 

Astfel, în cazul contractelor consensuale conţinutul lor este legat modul de încheiere a 

acestora, determinant fiind momentul liberei exprimării a voinţei subiecţilor contractanţi. Or, în 

doctrină persistă regula conform căreia orice excepţie de la principiul consensualismului are o 

aplicabilitate redusă, presupunând o interpretare strictă a clauzelor contractuale.
54

 

Pornind de la analogia dintre raporturile referitoare la împrumuturi şi credite, accentuăm că 

aceste contracte se consideră a fi încheiate la concurenţa consimţământului co-contractanţilor 

asupra tuturor clauzelor esenţiale. Faptul dat nu în ultimul rând permite tragerea la răspundere a 

creditorului pentru neexecutarea obligaţiei de a da cu împrumut o anumită sumă de bani sau o 

anumită cantitate de bunuri fungibile.
55

 Totuşi, întrebarea rămâne deschisă în partea prestaţiilor la 

dobândă, în sensul în care urmează să analizăm dacă există sau nu îndatorirea de a plăti rata 

dobânzii, atât timp cât creditorul nu execută obligaţia de a da cu împrumut sau de a transmite 

valoarea creditului. 
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Noul Cod Civil al României prevede în art. 2169 că suma de bani împrumutată este 

purtătoare de dobândă din ziua în care a fost remisă împrumutatului.
56

 Or, în limitele Codului Civil 

al Republicii Moldova nu este stipulată o asemenea regulă. Totuşi, soluţia problemei ar putea fi 

identificată prin conţinutul art. 705 alin. (1) C.Civ. al RM, care reglementează că persoana obligată 

în baza unui contract sinalagmatic este în drept să refuze executarea propriei obligaţii în măsura în 

care cealaltă parte nu-şi execută obligaţia corelativă dacă nu s-a obligat să execute prima sau dacă 

această obligaţie nu rezultă din lege sau din natura obligaţiei. Rămâne să adăugăm numai faptul că 

atât natura contractului de împrumut, cât a cea a creditului este una de restituţie, circumstanţă ce 

presupune că obligaţiilor debitorului, inclusiv şi în partea prestaţiilor la dobândă, nu devin exigibile 

până la transmiterea obiectului necesar a fi restituit conform perioadelor de scadenţă a ratelor. 

Consimţământul referitor la dobândă, de altfel, trebuie să îmbrace şi o anumită formă. De 

exemplu, pentru contractul de credit bancar, legea prevede expres forma scrisă
57

, fapt ce implică, în 

principiu, şi caracterul scris al clauzelor relative dobânzii. Lipsa unor prevederi contractuale 

referitoare la valoarea dobânzii, nu degrevează contractul de caracterul său oneros, ci fac incidentă 

regula art. 585 C.Civ. al RM conform căreia se plăteşte o dobândă egală cu rata de refinanţare a 

Băncii Naţionale a Moldovei dacă legea sau contractul nu prevede o altă rată. 

Pentru contractul de împrumut, însă, regula art. 585 C.Civ. al RM trebuie trecută prin 

filtrul art. 867 alin. (2) C.Civ. al RM, care prevede că  contractul de împrumut este gratuit dacă 

legea sau contractul nu prevede altfel. Respectiv, trebuie să concluzionăm că identificarea 

consimţământului persoanei asupra valorii dobânzii poate realizată doar după constatarea 

caracterului oneros al împrumutului. În acest sens, legiuitorul rus are o altă abordare reglementând 

că în situaţia în care din conţinutul contractului nu se poate stabili cu certitudine preţul sau 

remuneraţia creditorului atunci contractul se prezumă a fi unul oneros
58

 (art. 423 pct. 3 din C.Civ al 

Federaţiei Ruse). O asemenea formulă ar fi în parte agreabilă şi pentru Republica Moldova, 

deoarece din interpretarea sistemică a prevederilor Codului Civil e uşor deductibilă concluzia 

conform căreia gratuitatea unui contract este o excepţie, derivată expres din acordul părţilor, or, 

onerozitatea acestuia este regula general aplicabilă raporturilor civile de drept relativ.
59

 

Argumentele sus-menţionate ar putea fi completate şi de constarea faptului că înstrăinarea 

capitalului de către împrumutător creează o situaţie în care acesta este lipsit de posibilitatea de a-şi 

gestiona bunurile, inclusiv şi prin investirea lor într-o activitate aducătoarea de profit sau pentru 
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satisfacerea propriilor necesităţi de consum. Mai mult decât atât, dacă e să accentuăm faptul că prin 

art. 871 alin. (2) şi (3) C.Civ. al RM, împrumutătorul nu poate uza de instrumentul indexării 

capitalului înstrăinat, atunci prezumţia gratuităţii împrumutului riscă să devină o manifestare a 

propriului linşaj juridic, deoarece însăşi legea a creat premise ale prejudicierii creditorului. În 

consecinţă, cu titlu de lege ferenda mizăm pentru abrogarea alin. (2) din art. 867 C.Civ. al RM, fapt 

ce va genera un anumit echilibru al părţilor în demersul lor de a proba fie gratuitatea, fie 

onerozitatea contractului. Suplimentar, evidenţiem şi necesitatea reglementării formei scrise a 

contractului de împrumut, deoarece legea îl investeşte cu deplină forţă juridică şi în cazul formei 

verbale, sub condiţia că valoarea împrumutului nu depăşeşte 1000 MDL.
60

 Astfel încât, reiterăm că 

combinaţia dintre forma verbală şi prezumţia de gratuitate a împrumutului, face extrem de dificilă 

nu numai proba dobânzii, dar însăşi constatarea onerozităţii contractului.
61

 

Legiuitorul francez, e mai cuprinzător în reglementarea condiţiilor de formă privitoare la 

dobândă. În acest sens, legea franceză obligă părţile să indice expres în conţinutul înscrisului ce 

constată împrumutul şi datele privind existenţa şi valoarea dobânzii. Sub sancţiunea penalităţilor de 

amendă, art. 1907 alin. (2) C.Civ. al Franţei, prevede expres că rata dobânzii convenţionale trebuie 

fixată în scris, iar art. 313-2 din Codul de consumaţiei al Franţei reglementează că rata efectiv 

globală (REG) trebuie menţionată în orice înscris ce constată un împrumut. 

Din combinarea acestor două texte, Curtea de Casaţie a Franţei a decis că rata dobânzii, 

descrisă de art. 1907 Cod Civil al Franţei, reprezintă rata efectiv globală (REG). Regula se aplică 

tuturor împrumuturilor, inclusiv şi celor contractante între comercianţii profesionişti. Aceste 

combinări normative au dus la formularea următoarelor reguli: 

1. Înscrisul în conţinutul căruia figurează menţiunea indicelui REG nu este un oarecare 

înscris, ci un act anterior sau prezent acţiunii de remitere de fonduri. Această menţiune 

e condiţie de validitate a stipulaţiei referitoare la dobândă;
62

 

2. Indicele REG trebuie calculat şi menţionat de către creditor, care nu se poate limita 

doar la enumerarea elementelor componente ale acestuia. Art. L. 312-8 din Codul 

monetar şi financiar al Franţei, îl obligă pe creditor să prezinte în oferta împrumutului 
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şi perioada referitoare la amortizări, cu specificarea ventilării capitalului şi a dobânzii; 

3. În cazul modificării convenţionale a ratelor în curs de plată, actul de modificare trebuie 

să conţină şi noul indice REG. Dacă rata dobânzii variază în dependenţă de un indice 

obiectiv şi facil a fi cunoscut, REG care va fi efectiv aplicat nu trebuie indicat în 

înregistrările periodice; 

4. Aceste reguli au fost instituite prin Legea din 1 iulie 2010 şi au permis, în baza art. L. 

311-48 din Codul de consumaţie al Franţei, reducerea parţială sau deplină a valorii 

dobânzilor convenţionale. Până la incidenţa reglementărilor legii din 2010, Curtea de 

Casaţie a decis că dobânda legală trebuie să substituie dobânda convenţională 

neregulamentar stipulată, evitând astfel o sancţiune radicală, în favoarea căreia s-a dorit 

să se decidă, şi anume anularea dobânzii fapt care împrumutul devenea unul gratuit. 

În concluzia acestui paragraf, dorim să menţionăm că am intenţionat să evidenţiem acele 

condiţii în limita cărora consimţământul părţilor urmează să acopere anumite imperative de fond şi 

de formă ale clauzelor relative dobânzii, imperative care în final vin asigure atât echilibrul 

contractanţilor, cât şi securitatea raporturilor juridice stabilite între aceştia.               
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§ 2.2. Caracterul autonom 

 

Din tălmăcirea art. 585 C.Civ. al RM, justificat se impune întrebarea dacă dobânda, în sens 

juridic, este fructul produs de capitalul creditorului, prestaţia sau o obligaţia accesorie raporturilor 

oneroase de împrumut şi creditare. 

Reieşind din dilema abordată, evidenţiem că pentru a decide dacă dobânda contractuală 

este sau nu un fruct, trebuie să stabilim dacă capitalul cedat cu împrumut sau în forma creditului 

bancar, este sau nu un bun frugifer. Astfel, doctrina reţine că un bun poate fi considerat frugifer 

dacă acesta este susceptibil de a produce fructe.
63

 Fructul în baza art. 299 C.Civ. al RM este venitul, 

sporul şi productele pe care le dă lucrul, iar fruct al dreptului este venitul şi beneficiile dobândite în 

urma folosirii acestui drept. Fruct al lucrului şi al dreptului se consideră, de asemenea, veniturile şi 

beneficiile pe care acest lucru sau drept le asigură prin intermediul raporturilor juridice. În baza 

temei abordate, în mod categoric prezintă interes pentru demersul nostru aşa-numitele fructe civile, 

alias veniturile susceptibile de a fi produse de capitalul dat cu împrumut. Astfel, literatura de 

specialitate
64

 apreciază că veniturile sunt sumele de bani sau alte produse rezultate din folosirea 

bunului de către o altă persoană, precum chiriile, arenzile, dobânzile, venitul rentelor, dividendele şi 

partea din venitul net distribuit, în condiţiile legii, în urma lichidării unui patrimoniu. Deci, 

veniturile sunt avantajele materiale care se pot obţine de la un bun în mod periodic. 

În încercarea sa de a da o interpretare art. 299 C.Civ. al RM, doctrinarii autohtoni desigur 

că au meritul de a seta corect vectorul de analiză, dar însăşi explicarea noţiunii de fruct civil este în 

opinia noastră neexhaustivă. Critica pe care o abordăm ţine de ideea conform căreia nici norma de 

drept, nici interpretarea ei neoficială nu evidenţiază că noţiunea de venit este o instituţie ce-i profită 

exclusiv titularului de creanţă, conform obiectului de cercetare – împrumutătorului. Astfel încât, 

prin a decide asupra dobânzii ca fiind un fruct civil am evidenţia doar subiectul creanţierului. Or, 

reieşind din faptul că atât împrumutul putător de dobândă, cât şi creditul bancar reprezintă un cumul 

de raporturi juridice oneroase, atunci analiza căreia ne-am dedat schimbă radical accentele. 

Deoarece în baza art. 197 alin. (2) C.Civ. act juridic cu titlu oneros este actul prin care se procură 

unei părţi un folos patrimonial pentru obţinerea în schimb a unui alt folos patrimonial. Respectiv, 

dacă e să cercetăm dobânda din punct de vedere al folosului cedat pentru dobândirea unui capital 

străin, atunci aceasta ar trebui abordată din punct de vedere al obligaţiei juridice cu care este grevat 
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patrimoniul debitorului. 

Din interpretarea economică a dobânzii contractuale reţinem că respectiva este preţul 

pentru utilizarea banilor creditorului. Însă, din punct de vedere juridic şi reieşind din caracterul 

fungibil al obiectului material al împrumutului şi creditului, nu putem constata prezenţa raporturilor 

de folosinţă, în limita cărora debitorul ar plăti dobânda pentru „locaţiunea” banilor. În acest sens, 

conform art. 867 alin. (1) C.Civ. prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să 

dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă 

să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea 

termenului pentru care i-au fost date. În mod similar, art. 1236 alin. (1) C.Civ. prevede că prin 

contractul de credit bancar, o bancă (creditor) se obligă să pună la dispoziţia unei persoane (debitor) 

o sumă de bani (credit), iar debitorul se obligă să restituie suma primită şi să plătească dobânda şi 

alte sume aferente prevăzute de contract. Din coroborarea normelor sus-citate trebuie să evidenţiem 

că raporturile de împrumut şi creditare presupun ca natură obligaţii transmisibile de proprietate, 

afectate de modalitatea termenului de rambursare a valorii acestei proprietăţi. Dar indiferent de 

interpretarea conţinutului prestaţiei pe care este ţinut să o execute creditorului împrumutului sau 

creditului, aceasta nu afectează cuprinsul obligaţiei de plată a dobânzii, deoarece din textul art. 197 

alin. (2) C.Civ. al RM, abordat ad litteram, onerozitatea contractului e determinată de condiţia 

debitorului care procură folosul patrimonial al capitalului, oferind în schimb a unui alt folos 

patrimonial, şi anume cel al dobânzii. 

Anume din perspectiva sus-cercetată putem prefigura caracterul autonom al prestaţiei de 

plată a dobânzii, ea fiind legată de capitalul împrumutat, doar în anumite limite juridice. Or, chiar şi 

în limita în care practica comercială presupune că valoarea dobânzii se stabileşte sub forma unei 

cote procentuale din volumul capitalului cedat, din punct de vedere juridic nu există nici o 

prohibiţie în a negocia o dobândă unitară, nelegată procentual sau temporal de utilizarea banilor 

transmişi cu titlu de împrumut sau credit. 

Totuşi, la acest capăt de analiză trebuie să evidenţiem limita conceptuală, până la care 

prestaţia dobânzii nu poate evolua într-o autentică şi independentă obligaţie în cadrul raporturilor de 

împrumut şi creditare.  

Astfel, în temeiul art. 512 alin. (1) C.Civ. al RM în virtutea raportului obligaţional, 

creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestaţii, iar debitorul este ţinut să o 

execute. Sinteza teoretică a celor expuse în norma citată presupune că obiectul oricărei obligaţii este 

prestaţia promisă.
65

 Or, prestaţia, în baza aceleiaşi normei, are pentru fiecare caz particular o 

manifestare triplă: de a da,  a face sau de a nu face. Respectiv, relaţia dintre noţiunile obligaţie şi 
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prestaţie, porneşte de la categoria logică „parte-întreg”, în înţelesul în care orice obligaţie este o 

prestaţie, însă nu orice prestaţie poate evolua până la conţinutul obligaţie. Această axiomă, de altfel, 

nu are o aplicabilitate uniformă în literatura de specialitate, care, de exemplu, îşi permite să statueze 

că debitorul în cadrul raporturilor de credit bancar este responsabil de executarea obligaţiilor de 

restituire (rambursare) a creditului şi plata dobânzii aferente.
66

 

Dacă e să admitem că plata dobânzii îmbracă pentru părţile contractului de împrumut sau 

credit, conţinutul unei obligaţii, atunci se impune a fi răspunsă cel puţin o întrebare: care este 

temeiul de apariţie a obligaţiei de plată a dobânzii? Însă, orice interpretare simplistă sau complexă a 

subiectului va avea ca finalitate concluzia conform căreia atât îndatorirea de rambursare a 

capitalului înstrăinat, cât şi plata dobânzii, grevează patrimoniul debitorului numai sub condiţia 

transmiterii bunurilor fungile de către creditor.  Altfel spus, debitorului îi incubă executarea 

obligaţiei de rambursare a capitalului înstrăinat în termenul convenit şi cu achitarea dobânzii 

aferente şi nicidecum două obligaţii de plată separate. 

Mai mult decât atât dacă e să admite prin absurd că dobânda este obligaţie independentă, 

atunci ar trebui să acceptăm faptul că aceasta poate fi obiectul unor asemenea instrumente juridice 

ca preluarea de datorie. În acest ar trebui să reiterăm ideea autohtonă care spune că partea debitoare 

din contractul de împrumut oneros sau credit este ţinută responsabilă de executarea a două obligaţii: 

rambursarea în termen a capitalului preluat şi plata dobânzii aferente. Astfel încât nimic nu ar 

împiedica părţile raportului juridico-civil să consimtă asupra preluării obligaţiei de plată a dobânzii 

de către un terţ.  

Sediul materiei ar putea fi identificat în art. 567 alin. (1) şi 568 C.Civ. al RM, care prevăd 

că o datorie poate fi preluata de un terţ în temeiul unui contract cu creditorul, locul debitorului fiind 

preluat de terţ. Iar în caz că preluarea datoriei a fost convenită între terţ şi debitor printr-un acord, 

acesta produce efecte doar cu acceptarea din partea creditorului. 

Totuşi, carenţa şi incorectitudinea juridică a acestei ipoteze e reflectată în dilema partajării 

riscurilor de neonorare a obligaţiilor, în special în partea garanţilor de executare a acestora. Astfel, 

în ideea în care obligaţiile de rambursare a capitalului şi de plată a dobânzii aferente, ar fi fost în 

parte preluate de persoane diferite, iar executarea obligaţiilor ar fi fost asigurată printr-un mijloc de 

garantare, atunci interesul practic s-ar focusa asupra persoanei garantului.  

În acest sens, art. 571 C.Civ. al RM prevede că urmare a preluării datoriei, drepturile de 

garanţie stabilite asupra creanţei se sting în măsura în care menţinerea lor nu este încuviinţată de cei 

care le-au constituit. Or, acesta nu oferă soluţii pentru cazul în care obligaţiile de rambursare a 
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capitalului şi de plată a dobânzii aferente ar putea fi partajate între debitori diferiţi. Altfel spus, în 

circumstanţa în care de la debitorul iniţial ar fi fost preluată obligaţia de restituire a capitalului cu 

care a fost împrumutat sau creditat, fiindu-i lăsată intactă datoria de plată a dobânzii, atunci s-ar 

impune întrebarea dacă garanţiile constituite se reduc proporţional micşorării obligaţiilor debitorului 

iniţial?! 

Reieşind din caracterul absurd al ipotezei invocate, întrebarea sus-evidenţiată nu reclamă 

un răspuns, deoarece asemenea situaţii, deşi posibile, ar fi ab initio ilegale. În acest context, 

accentuăm că prestaţia de plată a dobânzii are ca rol principal investirea raporturilor de împrumut şi 

creditare cu un conţinut oneros. Astfel încât, extirparea lui din relaţia obligaţională, prin uzarea de 

mecanisme precum preluarea datoriei dobânzii şi, deci, recunoaşterea independenţei acesteia, ar 

duce la recalificarea raportului obligaţional iniţial. Or, contractul de împrumut oneros sau credit, ar 

metamorfoza într-un împrumut gratuit în partea debitorului obligaţiei de rambursare a capitalului 

înstrăinat, iar în partea celui grevat cu achitarea dobânzii – cel mai probabil într-o rentă gratuită sau 

o donaţie cu prestări succesive. 

Totuşi, modalitatea prin care un terţ şi-ar putea asuma executare plăţilor la dobândă, 

independent de acţiunile debitorului ce achită ratele capitalului, este realizabilă în limitele instituţiei 

juridice a executării obligaţiei de către un terţ. Art. 581 alin. (1) C.Civ. al RM prevede că dacă din 

lege, contract sau din natura obligaţiei nu reiese că debitorul urmează să execute obligaţia personal, 

aceasta poate fi executată şi de un terţ. În acest sens, norma nominalizată nu prevede limita în care 

un terţ îşi poate asuma executarea unei obligaţi străine. Reieşind din faptul că limitele unei obligaţii 

sunt stabilite prin cantitatea şi volumul prestaţiilor pe care le înglobează, considerăm că terţul îşi 

poate asuma executarea obligaţiei debitorului şi în limita prestaţiei de plată a dobânzii. Diferenţa 

conceptuală faţă de mecanismul preluării de datorii constă în aceea că pentru creanţier atât 

debitorul, cât şi terţul se prezintă a fi o unică parte împrumutătoare. Respectiv, este eliminată 

posibilitatea apariţiei dilemelor privind separarea de obligaţii, recalificarea de contracte, partajarea 

riscurilor de neexecutare sau responsabilitatea persoanelor faţă de constituirea garanţiilor. Or, în 

limita ultimelor, acestea rămân a greva răspunderea debitorului iniţial, sub rezerva că executarea 

terţului nu acoperă şi acest segment de prestaţii. 

Evidenţierea faptului că plata dobânzii şi rambursarea capitalului coexistă într-o unică 

obligaţie sub formă a două prestaţii diferite, ne impune să decidem asupra relaţiei dintre acestea. În 

acest sens, e justificată întrebarea: dacă în cadrul obligaţiei împrumutătorului poate fi identificată ca 

prestaţie principală rambursarea capitalului, iar cea de plată a dobânzii – ca accesorie? 

Dacă e să admitem că plata dobânzii este accesorie rambursării capitalului împrumutat, 

atunci ar trebui să facem uz de prevederile art. 300 alin. (1) C.Civ. al RM, care reglementează că un 
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drept accesoriu este dreptul legat astfel de un alt drept încât fără acesta nu poate exista. 

Argumentele accesorialităţii, de altfel, nu sunt de neglijat, deoarece de regulă dobânda reprezintă o 

cotă procentuală din valoarea împrumutului sau creditului, succesiunea de plată a dobânzii e 

echivalentă cu cea de rambursare a capitalului, iar prestaţia de restituire a bunurilor este mereu 

prezentă în cadrul raporturilor de împrumut, indiferent de conţinutul gratuit sau oneros al acestora. 

Apelând la litera legii evidenţiem că nici art. 585, nici art. 869 şi nici art. 1237 C.Civ. al 

RM nu prevăd imperativul unei dobânzii indisolubil legate de capitalul împrumutat. Dimpotrivă, 

normele citate statuează regula supletivă conform căreia dacă părţile nu au decis asupra conţinutului 

dobânzii, această să fie egală cu rata de refinanţare a BNM pentru instrumentul respectiv al politicii 

monetare, precum şi regula imperativă conform căreia dobânda să fie într-o relaţie rezonabilă cu 

această rată de refinanţare. 

 Respectiv, reiterăm, că nu există nici o prohibiţie în a negocia o dobândă sub forma unei 

prestaţii unice, care poate avea expresie patrimonială diferită de cea a capitalului împrumutat. 

Concluzia, în cauză se impune datorită faptului că dobânda, juridic vorbind, este o prestaţie de a da, 

presupunând îndatorirea debitorului de a transmite în proprietatea creditorului un anumit bun sau o 

anumită cantitate de bunuri, care poate fi realizată atât în limita unui folos material sau imaterial, cât 

şi sub forma unei tradiţiuni succesive sau unice. 

Ideea pe care o enunţăm e susţinută de caracterul supletiv al legii civile, care în 869 alin. 

(3) C.Civ. al RM, prevede că se plăteşte dobândă la expirarea fiecărui an pentru perioada dintre 

momentul încheierii contractului şi cel al restituirii împrumutului dacă în contract nu este prevăzut 

altfel. 

De altfel, legalitatea ideilor sus-menţionate a venit să fie denaturată prin anumite activităţi 

escroce, care, încă, nu au o reflectarea în deciziile judiciare. Astfel, e bine cunoscut faptul că 

anumiţi cămătari se dedau practicii de a evidenţia suma dobânzii nu în calitate de obiect material al 

unei prestaţii, separate, ci ca parte integră a capitalului înstrăinat debitorului. Altfel spus, la 

încheierea contractului de împrumut părţile îl îmbracă într-o formă gratuită, însă capitalul înstrăinat 

este stipulat nu în valoarea lui real transmisă, ci la mărimea finală, estimată pentru o perioadă de 

timp în care se plătesc dobânzi şi se rambursează ratele împrumutului.  

Probleme juridice ce le creează o asemenea construcţie nu ţin în mod neapărat de nulitatea 

unui act simulat, ci se materializează pentru cazul imposibilităţii de executare a obligaţiei de 

rambursare a capitalului înstrăinat. Aşadar, accentuăm că în cazul reglementării cu titlu unic al 

capitalului împrumutat, ca însumând şi valoarea dobânzii ce necesită a fi achitată la final, 

neexecutarea acestei obligaţii duce la aceea că şi suma dobânzii va fi purtătoare de dobânzi de 

întârziere.  Or, în conformitate cu prevederile art. 619 alin. (4) C.Civ. al RM dobânzile de întârziere 
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nu se aplică la dobânzi. Astfel, doctrina explică că dacă obligaţia pecuniară este purtătoare de 

dobândă (contractul de depozit bancar, contractul creditului bancar, contractul de împrumut 

(art.869) întârzierea executării obligaţiilor de către debitor nu presupune plata dobânzii de întârziere 

la dobânzi, ci doar la suma ce constituie obligaţia însuşi.
67

 Respectiv, încasarea dobânzilor de 

întârziere şi pentru dobânzile contractuale reprezintă nu altceva decât o îmbogăţire fără justă cauză 

a împrumutătorului.
68

  

Soluţia în cazul dat se prefigurează prin conţinutul art. 221 alin. (2) C.Civ. al RM, care 

prevede că actul juridic încheiat cu intenţia de a ascunde un alt act juridic (actul juridic simulat) este 

nul. Aşadar, prin exerciţiul unei acţiuni în instanţa de judecată debitorul prejudiciat ar putea cere 

disimularea împrumutului gratuit în unul oneros, în sensul separării din valoarea capitalului 

transmis a dobânzii ce urmează a fi achitată. Probaţiunea în cazul dat, trebuie să recunoaştem, e o 

sarcină destul de complicată, or, derogarea de la conţinutul scris al unui contract de împrumut se 

poate efectua doar prin prisma interpretării adecvate a comportamentului părţilor, interpretare 

judecătorească orientată spre decalificarea contractului prin aplicarea normelor referitoare la actele 

juridice pe care părţile le-au avut în vedere la momentul încheierii contractului respectiv.
69

   

   Totuşi, pentru tema abordată, importanţa ştiinţifică a circumstanţelor sus-analizate rezidă 

în determinarea limitei până la care poate urca autonomia dobânzii la împrumuturi şi credite. Astfel, 

dacă în cazul oricăror altor obligaţii patrimoniale, susceptibile de a avea o expresie pecuniară, 

putem decide asupra aplicării dobânzilor de întârziere, atunci neexecutarea obligaţiei de plată a 

dobânzii prin litera legii este exclusă din circuitul prejudiciilor ce necesită a fi reparate. Mai mult 

decât atât, neexecutarea obligaţiei de plată a dobânzii contractuale nu reprezintă un temei de 

intervenire a sancţiunilor moratorii pentru ea însăşi, ci pentru capitalul a cărui utilizare vine să o 

achite. De exemplu, în conformitate cu prevederile art. 1242 alin. (1) lit. c)  şi alin. (2) C.Civ. al RM 

se reglementează că creditorul poate rezilia contractul şi cere restituirea creditului şi a sumelor 

aferente dacă debitorul nu plăteşte dobânda în termenul stabilit, iar rezilierea contractului suspendă 

imediat utilizarea creditului. Dacă a reziliat contractul de creditare pentru că debitorul se afla în 

întârziere cu rambursarea sumelor datorate, creditorul are dreptul la o dobândă echivalentă cu rata 

legală a dobânzii
70

, cu specificarea că respectiva sancţiune grevează exclusiv ratele nerambursate a 
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creditului, eventual  - comisioanele aferente, şi nicidecum dobânda contractuală, a cărei certitudine, 

lichiditate şi exigibilitate rămân, de altfel, intacte şi obligatorii pentru debitor.  

Principiul sus-menţionat pare, însă, să nu aibă o aplicabilitate sistemică, deoarece prin art. 

1243 alin. (2) C.Civ. al RM, se reglementează că în cazul în care debitorul întârzie să efectueze 

plăţile datorate în baza contractului şi părţile nu au convenit în contract asupra unor penalităţi de 

întârziere, pentru suma datorată se încasează o dobândă cu 5% mai mare decât rata dobânzii 

prevăzute în contract. Astfel, reieşind din regula că dobânzile de întârziere nu se aplică la dobânzi, 

trebuie să recunoaştem că legiuitorul are o expunere ambiguă, deoarece nu specifică că norma este 

valabilă doar pentru cazul întârzierii la rambursarea ratelor de credit şi la plata comisioanelor 

aferente. Or, reiterăm că autonomia dobânzii contractuale face imposibilă capitalizarea ei la suma 

creditului. 

Din coroborarea întregului set de circumstanţe sus-enunţate, trebuie să concluzionăm că 

caracterul independent al dobânzii aplicate la instrumentele de împrumut şi creditare, rezidă în 

faptul că acesta determină însăşi onerozitatea relaţiilor numite. Însă, dobânda sub nici o formă nu 

reprezintă interschimbul de foloase patrimoniale echivalente dintre părţile contractante. Or, şi în 

lipsa clauzei de dobândă creditorul pierde o parte din activul său doar pentru o perioadă de timp, la 

expirarea căreia patrimoniul acestuia este recompletat cu o valoarea identică, ceea de face ca cel 

puţin raporturile gratuite de împrumut să deţină o natură dezinteresată.
71

 Astfel, dobânda nu vine 

decât să compenseze actul de cedare temporară a dispoziţiei, posesiei şi folosinţei asupra capitalului 

fungibil de către creditorul, ce este în imposibilitate de a-l utiliza conform propriei voinţe.  

Revenind la tema conţinutului accesoriu al prestaţiei de plată a dobânzii, trebuie să 

specificăm că dilema timpului, din punct de vedere juridic, vine să genereze argumentul decisiv. În 

acest sens, merită a fi analizate prevederile art. 871 alin. (1) C.Civ.al RM, conform cărora 

împrumutatul trebuie să restituie împrumutul în termenul şi în modul stabilit în contract. Iar dacă nu 

au fost stabilite dobânzi, el are dreptul să restituie împrumutul şi până la expirarea termenului. Într-

un mod mai imperativ, art. 1245 C.Civ. al RM prevede că dacă debitorul rambursează creditul 

înainte de scadenţă, creditorul este în drept să ceară reparaţia prejudiciului cauzat prin rambursare 

anticipată cu deducerea sumelor economisite, luându-se în considerare creditul ce s-ar fi putut 

acorda din contul acestor mijloace. Din interpretarea normelor în cauză, trebuie să concluzionăm că 

legiuitorul, fie şi indirect, lase să se înţeleagă că încetarea prestaţiei de rambursare a capitalului 

înstrăinat, duce la încetarea de drept a raporturilor de împrumut şi creditare. Situaţie ce generează ca 

efect şi epuizarea prestaţiilor succesive vizând plata dobânzii. Astfel încât, trebuie să menţionăm că 
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timpul reprezintă acea variabilă juridică, în limita căreia creditorul poate obţine venituri sub formă 

de dobândă, iar debitorul are dreptul să utilizeze capitalul înstrăinat. Restituirea bunurilor 

împrumutate decade creanţierul de dreptul de a reclama venituri, iar partea împrumutată – de 

dreptul de a gestiona folosinţa acestui capital. Deci, în limita în care creditorul şi debitorul au 

negociat clauza timpului acordării capitalului, iar această clauză a fost încălcată prin rambursare 

anticipată, reclamarea venitului ratat e pe deplin justificată, împrumutătorul veghea onerozitatea 

raporturilor prin certitudinea încasării unui anumit volum de plăţi viitoare. 

Doctrina în acest sens apreciază că prevederile art. 1245 C.Civ. al RM constituie o 

concretizare a normei art. 575 alin. (2) C.Civ. al RM, care prevede că debitorul poate executa 

obligaţia înainte de termen dacă creditorul nu are nici un motiv temeinic pentru a refuza executarea.  

Întrucât acordarea creditelor constituie pentru bancă (creditor) o activitate de 

întreprinzător, rambursarea anticipată a creditului o lipseşte de un venit scontat (dobânda şi alte 

plăţi aferente). De aceea creditorul  este îndreptăţit la o despăgubire corespunzătoare venitului ratat. 

Creditorul trebuie însă să deducă din suma pretinsă debitorului cheltuielile neefectuate datorită 

rambursării anticipate a creditului, ca şi acele beneficii pe care le dobândeşte prin utilizarea în alt fel 

a acestor fonduri (de exemplu, prin acordarea unui alt credit), sau pe care omite în mod intenţionat 

să le dobândească.
72

 

În practică problema rambursării anticipate a capitalului, de regulă, îşi are soluţia sa 

contractuală. Astfel, dacă e să apelăm la modele de contracte utilizate pe piaţa naţională, atunci 

OMF „Credit Rapid” SRL oferă clienţilor săi următoarea formulă de încasare a plăţilor pe 

contractele de împrumut: „ordinea de stingere a obligaţiilor este următoarea: dobânzi curente, 

împrumut curent, chiar dacă din documentele de plată ale împrumutatului rezultă altă ordine”.
73

 

Această prevedere contractuală, deşi, oferă soluţie reală pentru evitarea prejudiciilor descrise în art. 

1245 C.Civ. al RM, totuşi, nu este calibrată sub cazul de insolvenţă a debitorului, descrisă de 

imperativele legislative ale art. 586 alin. (1) şi (2) C.Civ. al RM. Norma nominalizată prevede că în 

cazul în care debitorul datorează creditorului mai multe prestaţii similare, iar suma plătită nu este 

suficientă pentru stingerea tuturor datoriilor, se stinge datoria pe care o indică debitorul în 

momentul efectuării plăţii, iar dacă debitorul nu face o astfel de precizare, se stinge datoria care a 

ajuns prima la scadenţă. Interes prezintă totuşi alineatul imediat următor care reglementează că în 

cazul în care creanţele au devenit scadente concomitent, se stinge în primul rând datoria a cărei 

executare este mai împovărătoare pentru debitor. 
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Tălmăcirea doctrinară a acestui pasaj
74

 explică că aplicarea regulii invocate vizează 

prioritar datoria care produce dobânzi şi nu cea care nu le produce, iar pentru cazul când două 

datorii produc ambele dobânzi, imputaţia se va face asupra aceleia care produce dobânzile cele mai 

mari. Continuând logica doctrinarilor autohtoni, trebuie să accentuăm că pentru situaţia când însăşi 

datoria reprezintă prestaţia dobânzii, prioritatea plăţii ei doar în care valoarea ratei la capitalul 

necesar a fi rambursat, va fi inferioară dobânzii calculate pentru aceeaşi perioadă. În caz contrar 

debitorul riscă să fie nejustificat impus la plata de penalităţi de întârziere, pentru o prestaţie care nu-

i era imputabilă în caz de insolvenţă.  

La acest segment de analiză nu ne rămâne decât să soluţionăm dilema timpului în cadrul 

unor construcţii juridice atipice, precum acordarea împrumuturilor oneroase sau creditelor fără 

termen. Problematica ţine de întinderea prestaţiei de plată a dobânzii. În acest context, art. 575 alin. 

(1) C.Civ. al RM  prevede că în cazul în care termenul de executare a obligaţiei nu este determinat 

şi nici nu rezultă din natura acesteia, creditorul are dreptul de a pretinde oricând executarea ei, iar 

debitorul este îndreptăţit să o execute oricând. Astfel, executarea obligaţiei debitorului se va 

considera consumată doar la acea dată când va fi rambursată valoarea capitalului înstrăinat. Însă, 

perioada de până la momentul încetării raporturilor contractuale, poate fi de-o potrivă 

nesemnificativ de mic sau nejustificat de mare, fapt ce va influenţa valoarea prestaţiilor succesive la 

plata dobânzii. Or, peste sau, dimpotrivă, sub o anumită limită a valorii dobânzilor achitate poate fi 

constatată incidenţa regulilor referitoare la îmbogăţirea fără justă cauză, imputabilă pe de-o parte 

creditorului ce a încasat venituri în exces sau pe-altă parte debitorului care reuşit să economii fără 

temei legal. Întrebarea se rezumă la necesitatea de a identifica această limită.  

Într-o accepţiune dezvoltată mai jos putem cerceta valoarea prestaţiilor la dobândă prin 

intermediul relaţiei de rezonabilitate dintre valoarea dobânzii convenţionale şi rata BNM, 

presupunând că pentru o perioadă extinsă a utilizării unui capital mic, valoarea finală a prestaţiilor 

la plata dobânzii la fel trebuie să fie una mică. 

În aceeaşi ordine de idei,  soluţia problemei poate fi identificată prin intermediul cauzei 

contractului de împrumut sau credit. Or, reieşind din scopul şi destinaţia exercitării de drepturi şi 

obligaţii în cadrul raporturilor de împrumut sau credit, considerăm că putem cuantifica şi timpul 

necesar pe de-o parte reclamării de venituri de către creanţier şi pe-altă parte utilizării capitalului de 

către debitor. Cauza contractelor sinalagmatice este definită de doctrină, ca fiind consideraţia 

angajamentului preluat de către co-contractant
75

, presupunând că concurenţa intereselor şi 

prestaţiilor se va realiza în momentul în care se va consuma necesitatea influenţei coercitive asupra 
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executării angajamentelor reciproce. Vorbind în limbajul exemplelor, împrumutul sau creditul 

imobiliar de regulă se caracterizează printr-o valoare suficient de mare şi o capacitate de a genera 

venituri constante, având şi surse de încasare diversificate (intermediarii imobiliari, cumpărătorii 

finali). Astfel încât, perioada pentru care este acordat un atare capital va fi una extinsă, implicând o 

valoare mică a dobânzii succesive, dar cu un potenţial de capitalizare suficient de mare. Această 

circumstanţă vine în contradicţie cu situaţia creditării unor vânzări de consum, spre exemplu de 

electrocasnice, în limita cărora capitalul înstrăinat este unul de mici proporţii, degrevat de 

posibilitatea generării de profituri îndelungate. Fapt ce implică plata unei dobânzi mai mari, dar pe 

o perioadă mai mică. 

Sinteza argumentelor privind accesorialitatea prestaţiei de plată a dobânzii faţă de cea de 

rambursare a capitalului înstrăinat,  ne permite să decidem şi asupra faptului că prohibiţia indexării 

o grevează şi pe aceasta. Conform art. 871 alin. (3) C.Civ. al RM în cazul în care a împrumutat o 

sumă de bani, împrumutatul are obligaţia de a restitui suma nominală primită fără a ţine cont de 

variaţiile valorii numerarului. Astfel, reieşind din aceea că bunul accesoriu urmează soarta bunului 

principal. interdicţia indexării e incidentă atât obligaţiei de restituire a valorii capitalului iniţial, cât 

şi plăţii dobânzii contractuale.
76

 Trebuie, totuşi, să contrapunem această constatare regulii din art. 

869 alin. (1)  şi 1237 alin. (3) C.Civ. al RM, conform căreia stabilirea ratei dobânzii, precum şi 

modificarea ei unilaterală pot fi exercitate ţinând cont de variaţiile indicelui inflaţiei. Respectiv, se 

creează o careva confuzie legislativă referitoare la elementele de împrumut şi credit susceptibile a 

oscila proporţional urcărilor şi coborârilor inflaţioniste. 

Considerăm că analiza acestei problemei poate fi iniţiată prin prisma noţiunii de indexare, 

care este definită de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române ca fiind acţiunea de a corela variaţiile 

unei valori, cu valoarea elementului de referinţă
77

. Respectiv urmează să înţelegem că elementul de 

referinţă este inflaţia, definită drept creşterea nivelului general al preţurilor, măsurată prin evoluţia 

de ansamblu a preţurilor la mărfurile cumpărate şi a tarifelor la serviciile utilizate de către populaţie 

pentru satisfacerea necesităţilor de trai într-o anumită perioadă (denumită perioadă curentă) faţă de 

o perioadă fixă (denumită perioadă de bază).
78

 Or, iarăşi identificăm dileme directe legate de 

variabila timpului.  
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Astfel, accentuăm că din punct de vedere al esenţei economice a raporturilor de împrumut 

şi creditare, capitalul înstrăinat reprezintă o valoarea statică care la începutul raporturilor 

contractuale este transmisă debitorului, iar la încetarea lor revine în patrimoniul creanţierului. 

Intervalul de timp înregistrat între aceste două extreme, divizarea capitalului în rate şi cel mai 

important variaţiile inflaţioniste din această perioadă nu pot influenţa valoarea nominală a bunurilor 

cedate cu împrumut, deoarece aceste raporturi contractuale implică prestaţia restituţiei a aceluiaşi 

bun iniţial predat.
79

  

La acest capăt de analiză,  e util să facem apel la practica franceză, care specifică că 

principiul nominalismului monetar este în mod particular important atunci când este discutată 

problema împrumutului bănesc în perioadele de depreciere economică. Art. 1895 alin. (1) C. Civ. al 

Franţei
80

, în mod similar legislaţiei naţionale, prevede că: „Obligaţia care rezultă dintr-un împrumut 

bănesc, întotdeauna nu este decât suma numerică specificată în contract. Dacă are creşterea sau 

diminuarea valorii monetare până la momentul de plată, debitorul este ţinut la rambursarea sumei 

numerice împrumutate în moneda operabilă la momentul plăţii.” Un euro = un euro. 

După lungi ezitări, Curtea de Casaţie a Franţei a decis că textul articolului nu are un 

caracter special pentru împrumutul bănesc, fiind aplicabilă cu titlu general tuturor obligaţiilor 

monetare. Astfel încât, împrumutul bănesc a devenit susceptibil indexării similar tuturor obligaţiilor 

monetare
81

, cu condiţia respectării prevederilor art. L. 112-1 şi L. 112-2 din Codul monetar şi 

financiar al Franţei, care sancţionează cu nulitate orice clauză privind interdicţia indexării plăţilor 

succesive.
82

 

Dobânda, însă, nu constituie un bun predat iniţial de creanţier, fapt ce-o exclude din 

obiectul prestaţiei de rambursare a capitalului. Deducţia în cauză este argumentată nu în ultimul 

rând prin faptul că pentru prestaţia dobânzii aşa-numitele perioade curentă şi de bază, se consumă în 

momentul scadenţei dobânzii, astfel că nu implică pentru aceasta un interval de timp în care ea ar 

varia. Aşadar, necesitatea indexării pur şi simplu este inaplicabilă la plata dobânzii, fapt care nu 

exclude însă ca următoarele tranşe ale acesteia, achitate în limita aceluiaşi contract, să fie din start 

ajustate variaţiilor inflaţioniste. Respectiv, orice oscilaţie financiară va influenţa dobânda 

convenţională:  

1. conform indicilor economici ale prezentului, pentru caz de plată unitară;  
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2. ultraactiv, pentru caz de plăţi succesive ale acesteia; 

3. cu interdicţie de a retroactiva, inclusiv şi pentru caz de întârziere de plată la tranşele 

anterioare.  

De aceea tradiţional se consideră că dobânda şi indexarea capitalului exercită două funcţii 

distincte: prima vine să remunereze împrumutătorul, privat pe o perioadă de o anumită sumă, iar cea 

de-a doua menţine valoarea capitalului înstrăinat şi îi permite evitarea eroziunii monetare. Fapt 

pentru care practica franceză permite cumularea dobânzii cu procedura indexării
83

, situaţie, la 

moment, irealizabilă în limitele Republicii Moldova. 

Din sinteza celor expuse, reiterăm ideea conform căreia plata dobânzii reprezintă o 

prestaţie de a da cu un caracter autonom faţă prestaţia restituirii bunurilor cu care a fost 

împrumutată sau creditată persoana, presupunând posibilitatea dobânzii de a avea un conţinut 

independent de capitalul înstrăinat şi de a varia în viitor conform indicilor economici ce o 

influenţează.  
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§ 2.3. Caracterul rezonabil 

 

Continuând cercetarea, reţinem că întrebările sus-analizate nu sunt unicele ridicate de 

conţinutul art. 869 alin. (1) şi art. 1237 alin. (3) C.Civ. al RM, astfel dacă e să coroborăm 

prevederile normelor citate, atunci trebuie să înţelegem că orice dobândă ce excede cadrul unei 

relaţii rezonabile în raport cu rata de refinanţare (de bază)
84

 a BNM este una nulă. Interpretarea 

acestui enunţ e consemnată şi în pct. 16 al Hotărârii Explicative a Plenului Curţii Supreme de 

Justiţie a Republicii Moldova nr. 8 din 24.12.2010 cu privire la unele chestiuni referitoare la 

aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor legate de contractele 

de împrumut. Explicaţia dată de Curte prevede că rezonabilitatea se determină în fiecare caz aparte, 

inclusiv fiind necesar a se ţine cont de clauzele contractuale, de tipul contractului, de faptul dacă a 

fost stipulată vreo garanţie a debitorului, de termenul contractului, de condiţiile de creditare ale 

băncii. 

Totuşi, dubii întemeiate le ridică pasajul imediat următor celui citat, în care Curtea 

Supremă de Justiţie explică că este rezonabilă dobânda a cărei valoare este mai apropiată de rata de 

refinanţare a BNM. Aşadar, obiecţia noastră constă în nedumerirea creată de însăşi necesitatea 

redării criteriilor de analiză a dobânzii convenţionale, or, odată puse pe cântar cu realitatea de pe 

piaţa financiară ele oricum vor fi sterile în faţa logicii simpliste de constatare a rezonabilităţii doar 

prin prisma unei diferenţe mai scăzute faţă rata de refinanţare a BNM…  

Efectul nerespectării condiţiei de rezonabilitate a ratei dobânzii duce la aceea că obligaţia 

de a plăti această dobândă este nulă de drept în partea în care depăşeşte rata de refinanţare a Băncii 

Naţionale a Moldovei. 

Doctrina franceză apreciază că stipulaţia dobânzilor anormale nu este în fapt anulată, ci 

redusă prin amputarea elementului său neregulat, procentul dobânzii este în mod autoritar adus la 

plafonul legal.
85

 În plus, perceperile excesive vor fi scăzute de plin drept din dobânzile rămase şi, în 

subsidiar, de capitalul creanţei. 

Sancţiunea care loveşte clauza dobânzilor cămătăreşti seamănă cu o nulitate relativă, căci 

regulile în privinţa cametei au drept obiect protejarea împrumutatului; în consecinţă, ea este 

susceptibilă de conformare.
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Poziţia doctrinarilor francezi nu poate fi acceptată ca fiind una valabilă şi pentru Republica 

Moldova, deoarece din interpretarea gramaticală a sensului art. 869 alin. (2) C.Civ. al RM 

imperativul nulităţii reglementate nu ţine de posibilitatea părţilor de a cere şi a judecătorului de a 

declara nul sau nu partea anormală din dobânda la împrumut, ceea ce presupune existenţa unui 

autentic temei de nulitate absolută. Aceasta, ca esenţă, presupune două efecte prioritare: 

imprescriptibilitatea acţiunii în justiţie şi imposibilitatea confirmării valabilităţii acelei părţi din 

contract ce e lovită de nulitate. Evidenţierea ultimei consecinţe vine să confirme odată în plus că 

legea pentru dispoziţia normei de la art. 869 alin. (2) C.Civ. al RM prevede o nulitate de natură 

absolută şi nu relativă. Per a contrario, cu titlu fals ar trebui să recunoaştem că părţile confirmă 

actul nul odată cu semnarea lui, or, în cazul particular al dobânzii la împrumut temeiurile nulităţii 

nu grevează consimţământul sau discernământul părţilor, ci vicierea unor elemente exterioare 

voinţei lor.  

Revenind la Hotărârea Explicativă comentată trebuie să apreciem că poziţia Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova relativă nulităţii parţiale a dobânzii anormale este una 

întemeiată, deoarece dacă am presupune că aspectul nerezonabil al dobânzii în raport cu rata de 

refinanţare ar duce la nulitatea de ansamblu al clauzelor cu privire la dobânda la împrumut, atunci 

ar trebui să recunoaştem că prin efectul legii contractul oneros ar suferi o mutaţie juridică, 

transformându-se în unul gratuit şi deci producând efecte juridice calitativ diferite. 

Argumentul forului judiciar e completat şi de o practică judecătorească, relativ secă, dar 

agreabilă pentru demersul nostru. Astfel, la data de 16 iunie 2011, Curtea Supremă de Justiţie
87

 a 

menţinut în vigoare Decizia Curţii de Apel Economice din 2 februarie 2011 şi Hotărârea 

Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 9 septembrie 2010, prin care a fost constată nulitatea 

absolută a unei părţi din dobânda contractuală, prevăzută în clauza contractului de împrumut, 

încheiat în 2008. Nulitatea a fost constatată în partea depăşirii cu 2% a ratei de refinanţare a BNM 

pentru perioada de plată a dobânzii. Pârâta fost obligată la restituirea sumei de 170 831, 04 MDL, 

rezultată din declararea nulităţii parţiale a clauzei contractuale sus-numite.
88

 

Motivarea hotărârii primei instanţe se concretizează în următoarea fabulă: la data de 13 

martie 2008 SRL C. & Co şi OMF M. au încheiat contractul de împrumut oneros CND 22/08 prin 

care prima a contractat suma de 650 000 MDL pe o perioadă de 60 de luni, fiind prevăzută o rată 

fluctuantă anuală a dobânzii în mărime de 25%. Astfel, în calitate de  primă constatare pentru o 

asemenea categorie de contracte instanţa de judecată a reţinut că acestea în partea stabilirii mărimii 

dobânzii contractuale se supun, prin prisma alin. (1) şi (2) ale art. 869 C.Civ. al RM, obligaţiei de a 
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descrie o relaţie rezonabilă dintre dobânda contractuală şi rata dobânzii de refinanţare a BNM. Or, 

însăşi instanţa a apreciat că orice analiză a conţinutului sintagmei „relaţie rezonabilă” e necesară a fi 

debutată cu evidenţierea a două valori operabile pe contractul de împrumut (în speţă – CND 22/08):  

1. Valoarea ratei dobânzii contractuale – 25%; 

2. Valoarea ratei dobânzii de refinanţare (de bază) la momentul încheierii contractului – 

16% (Hotărârea BNM cu privire la nivelul ratelor dobânzilor, nr. 8 din 2008) 

Aşadar, instanţa a considerat că, în strictă corespondenţă cu obiectul acţiunii, sarcina ei era 

de a aprecia dacă diferenţa de 9% descrisă între respectivele variabile coroborează sau nu între ele 

sub aspect rezonabil. 

O primă referinţă obiectivă în aprecierea caracterului rezonabil al dobânzii a fost dictată de 

art. 585 C.Civ. al RM,  care îşi dezvoltă caracterul său special atât în art. 869 C.Civ. al RM 

(dobânda la contractul de împrumut), cât şi art. 1237 C.Civ. al RM (dobânda la contractul de credit 

bancar). Astfel, instanţa de judecată a raţionalizat corelaţia respectivelor norme prin prisma alin. (1) 

al art. 5 C.Civ. al RM – analogia legii. Or, în limita acţiunii intentate, judecata a constatat că 

legislatorul nu a definit caracterul rezonabil al dobânzii flotante pe contractul de împrumut, însă în 

temeiul alin. (3) al art. 1237 C.Civ. al RM această noţiune poate fi caracterizată în funcţie de rata de 

refinanţare a BNM, rata inflaţiei, evoluţia pieţii financiare, precum şi regulile echităţii contractuale. 

Deci, dezvoltând conţinutul tuturor temeiurilor sus-numite de interpretare a sintagmei 

„relaţie rezonabilă”, instanţa de judecată a statuat că: prin prisma fluctuaţiilor ratei de refinanţare a 

BNM se accentuează că deşi la momentul încheierii CND 22/08 din 13 martie 2008, nivelul acesteia 

constituia 16%, totuşi pe parcursul executării contractului aceasta se afla într-o continuă descreştere, 

ajung spre finele anului 2008 la nivelul de 14% 
89

, iar la data redactării hotărâri analizate ea 

constituia – 7%.
90

 Astfel, s-a reţinut că atât la momentul încheierii, cât şi parcursul executării 

contractului fluctuaţiile ratei de refinanţare (de bază) a BNM deţineau potenţialul de a genera şi au 

generat pentru pârâtă un beneficiu disproporţionat în raport cu cele ale reclamantei. În şedinţa 

instanţei de judecată reclamanta a demonstrat caracterul inechitabil al valorii dobânzii existente pe 

contract, invocând acest sens diferenţele dintre valoarea acestora în raport cu sumele calculate în 

bază ratei de refinanţare şi a 2% peste rata de refinanţare, alegată a fi drept una echitabilă. 

Coroborând temeiurile de evaluarea a conţinutului noţiunii de „relaţie rezonabilă”, 

reglementate în alin. (3) al art. 1237 C.Civ. al RM, instanţa de judecată a ajuns la concluzia că 

aplicarea a 2% procente peste rata de refinanţare a BNM răspunde atât necesităţilor de dobândire a 
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beneficiilor patrimoniale mutuale de către părţile contractante, cât şi rigorilor de echitate 

contractuală, văzută prin prisma inadmisibilităţii pentru oricare din părţi de a imputa celeilalte 

obligaţii disproporţionat de oneroase.
91

 

Argumentarea aplicării a 2% peste rata de refinanţare a BNM e analizată prin prisma  

mediei dobânzilor pe contractele de credit operate de bănci la acel moment, medie care excede doar 

cu 2% mărimea ratei de refinanţare a BNM din data încheierii contractului (16%). Aşadar, în cazul 

celor 25% aplicate cu titlu de dobândă la împrumut de către OMF M. putem sesiza că respectiva 

mărime financiară excede cu 9% rata de bază, şi cu 7% media pe piaţă a dobânzii la contractele de 

credit. Cu atât mai mult, excedentul de 2% dintre rata de refinanţare şi media dobânzii aplicate pe 

contractele de credit este înregistrată atât în perioada premergătoare încheierii contractului CND 

22/08, cât şi după acest moment, incluzându-se pe perioada octombrie 2007 – septembrie 2008 în 

intervalul de la 1,15% la 2,89% (fig. 2). 

Desigur că Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 16 iunie 2011, nu ne permit să afirmăm 

că aplicarea a 2% peste rata de refinanţare ar reprezenta soluţia absolută pentru orice litigiu de acest 

gen. Astfel, la data de 22 iunie 2011, forul judiciar suprem cu ocazia acestui litigiu a emis un 

comunicat de presă în care a explicat că  nu este obligatorie aplicarea în contractele de împrumut a 

unei dobânzi ce depăşeşte cu 2% rara de refinanţare, părţile având libertate contractuală în acest 

sens, singura restricţie se referă la obligativitatea existenţei unei relaţii rezonabile între rata de 

refinanţare a BNM şi dobânda contractuală.
92

 

Mai mult decât atât, deşi argumentele instanţelor numite sunt suficient de bogate în 

conţinut, totuşi motivarea lor e incompletă, dezvoltând doar sectorial anumite referinţe a unui 

mecanism de apreciere a relaţiei rezonabile dintre  dobânda aplicată de BNM la operaţiunile de 

politică monetară şi cea reglementată prin acordul părţilor. 

Astfel, pentru a oferi surplusul de validitate juridică consecinţelor descrise de 

nerespectarea regulilor de rezonabilitate a dobânzii la împrumut, analogia cu prevederile referitoare 

la creditare trebuie suplimentată şi de temeiuri ce ţin de analiza şi aprecierea judecătorească. 

În acest sens, doctrina economică statuează că nivelul dobânzii contractuale, indiferent de 

instrumentul de oferire a posibilităţii de a utiliza anumite mijloace financiare – împrumut sau credit 

– este influenţat de intermediarul ce gestionează cererea şi oferta de finanţe şi capitaluri. 

Sectorul financiar, similar oricărei alte pieţe, trebuie se aibă două dimensiuni: cererea şi 

oferta. În exemplu celor doi indivizi, redat în capitolul I, fondurile reclamate de împrumutat erau 
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direct furnizate de împrumutătorul-economisitor. La nivel economic, însă, majoritatea raporturilor 

financiare sunt realizate prin intermediari. 

În plan juridic, respectivii intermediari sunt divizaţi de legea naţională în dependenţă de 

sectorul financiar în care activează: bancar şi nebancar, astfel încât activitatea de împrumut poate fi 

realizată doar de către organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut sau 

organizaţiile de creditare ipotecară. Băncile comerciale pot uza doar de instrumentul creditării. 

Intermediarii financiari sunt de regulă cei ce se ocupă de colectarea de datorii, derivate din 

propriile creanţe sau ale unor terţi. Logica afacerii constă în a direcţiona fluxurile de fonduri de la 

cei ce le deţin către cei cu un deficit financiar, condiţionându-i astfel la plata utilizării lor. 

Intermedierea, aşadar, este un proces dihotomic. Primo, un intermediar, spre exemplu o 

bancă comercială, obţine fonduri sub formă de depozite bancare. Secundo, banca foloseşte fondurile 

acumulate pentru a crea sau a procura creanţe financiare opozabile terţilor. Exemple ale acestor 

creanţe includ împrumuturile sau creditele oferite de ea sau cedenţi. Intermedierea, în aşa mod, le 

oferă celor ce au făcut economii o piaţă de desfacere a fondurilor acumulate, furnizând în mod 

simultan împrumutaţilor finanţele necesare planurilor lor de cheltuieli.  

Activitatea de gestionare a creanţelor şi debitelor implică cu titlu generic două laturi: 

recepţionarea capitalului şi plata dobânzilor. Dacă dobânda ce o obţine un intermediar pe baza 

finanţelor ce le oferă împrumutaţilor este superioară sumelor pe care acesta trebuie să le ofere 

pentru achiziţia fondurilor în cauză, atunci este generat profitul pentru activitatea de intermediere. 

Dacă, însă, persistă un deficit între ceea ce primeşte un intermediar din propriul portofoliu de 

împrumutaţi şi ceea ce le plăteşte deponenţilor, atunci acesta pierde bani. 

Pentru a menţine o afacere profitabilă şi a fi competitiv, intermediarul trebuie să mărească 

costul fondurilor atrase, ceea ce îl va determina să achiziţioneze creanţe cu un randament sporit de 

debitare. Cu alte cuvinte, intermediarul va fi obligat să plătească mai mult pentru a atrage şi reţine 

fonduri, în mod similar vor proceda şi împrumutaţii. În final vom ajunge la o rata sporită a dobânzii. 

Necesitatea echilibrării veniturilor şi costurilor de gestionare a creanţelor aferente 

activităţii de împrumut e  condiţionată şi de circumstanţa în care subiecţii de pe piaţa nebancară sunt 

în imposibilitate de atrage fonduri directe de la BNM, ceea ce-i determină să apeleze la serviciile 

băncilor comerciale, în final influenţând creşterea nivelului dobânzii convenţionale pe contractele 

de împrumut. Acesta de fapt a şi fost contraargumentul prioritar al OMF M. în cazul reţinut spre 

cercetare de către Curtea Supremă de Justiţie.
93

 La acest capitol face referire şi Hotărârea 

Explicativă a Curţii Supreme de Justiţie nr. 8 din 24.12.2010, care apreciază că rezonabilitatea 

dobânzii e analizată inclusiv şi prin prisma condiţiilor de creditare a băncilor.  Însă în cazul dat 
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diligenţa părţilor litigante în mod obligatoriu ar trebui să se orienteze spre determinarea surselor de 

constituire a activelor unui împrumutător: creditele bancare sau capitalul propriu. De exemplu, 

conform datelor statistice gestionate de Comisia Naţională a Pieţii Financiare (CNPF) creditele 

bancare asimilate de organizaţiile de microfinanţare în 2009 au depăşit de 2,81 ori sursele proprii de 

alimentare a activelor
94

, ceea ce în final a dus la o rată majorată a dobânzii pentru cel împrumutat, 

deoarece însăşi împrumutătorul e plătitor de dobândă faţă de banca comercială. 

Suplimentar, e de menţionat că împrumutătorii, deşi veghează momentul viitorului pentru a 

dobândi capitaluri sporite, totuşi ei conştientizează şi percep mult mai cert circumstanţele 

prezentului şi nu viitorul imprevizibil. De aceea, activitatea de a împrumuta, cât şi cea de a te 

împrumuta în mod tipic includ în sine şi un anumit grad de risc şi incertitudine reflectate în nivelul 

ratei de dobândă, precum şi în tempoul activităţii financiare.  

Legislaţia bancară la capitolul riscurilor ce grevează dobânda contractuală şi-a formulat 

propria reglementare. Astfel, pct. 6 din Regulamentul cu privire la dirijarea riscului ratei dobânzii, 

aprobat prin Hotărârea BNM nr. 249 din 22.09.1999, prevede că riscul ratei dobânzii este riscul 

pierderilor la care este supusă o bancă  în urma modificării  ratelor dobânzii. Acest  risc apare  când 

activele băncii (creditele, investiţiile etc.) devin scadente sau  ale căror preţuri noi se stabilesc în 

altă perioadă de timp decât la pasivele băncii (depozitele, împrumuturile) care reprezintă sursa de 

mijloace pentru active. Plusul incontestabil al acestei norme constă în aceea că porneşte în 

abordarea individuală a fiecărui intermediar împrumutător, condiţionând voinţa lui la stabilirea 

dobânzii de o asemenea variabilă ca perioada scadenţei activelor şi pasivelor acestuia. 

Anume la acest capitol pct. 10 al Regulamentului menţionat obligă fiecare bancă 

comercială să formuleze propriul regulament de dirijare a riscului dobânzii,
95

 care trebuie să 

consolideze la nivel intra-bancar un sistem de identificare, evaluare, supraveghere şi control al 

diferitelor riscuri la care este supusă banca. Norma dată reţine că deşi banca este supusă la multe 

riscuri, inclusiv la riscul creditor şi fraudă, dirijarea activelor şi pasivelor prevede, în primul 

rând, controlul riscului ratei dobânzii, riscului scadenţei şi riscului lichidităţii. 

Din păcate imperativul gestionării riscului dobânzii este valabil doar pentru piaţa bancară, 

la nivel de organizaţii de microfinanţare sau  asociaţii de economii şi împrumut, supravegheate de 

Comisia Naţională a Pieţii Financiare, nu există asemenea obligaţii, fiecare întreprindere de aceste 
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gen fiind în drept să prevadă o dobândă arbitrară.  

Gestionarea riscului dobânzii, de altfel, nu e unicul imperativ administrativ impus de 

BNM. Astfel, la data de 22 decembrie 2011, BNM a aprobat, prin Hotărârea nr. 304, Instrucţiunea 

privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova. Instrucţiunea are 

ca obiect metodologia de determinare şi raportare a ratelor dobânzilor aferente creditelor noi şi 

 soldurilor creditelor acordate în moneda naţională şi valută străină, aplicate de bănci în relaţiile cu 

persoanele juridice rezidente (societăţi comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, societăţi 

comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat, mediul financiar nebancar, organizaţii 

necomerciale) şi cu alte sectoare rezidente (persoane fizice, precum şi persoanele fizice care 

practică activitate). 

Meritul incontestabil al Instrucţiunii numite nu ţine doar de obligarea băncilor comerciale 

la raportarea valorii dobânzilor practicate, ci stabileşte şi formula de calcul al acesteia. Astfel, pct. 6 

din Instrucţiune prevede modul de calcul pentru dobânda la credit după cum urmează: 

 

unde:  

refC – rata dobânzii aferente soldului unui credit;  

FiC – suma veniturilor din dobânzi (cheltuielilor din dobânzi) aferente utilizării creditului pentru 

perioada de raportare;  

MiC – suma soldurilor creditului pentru perioada de raportare;  

NC – numărul de zile pe an, fiind aplicat de bancă la calcularea veniturilor (cheltuielilor) din 

dobânzi pentru utilizarea creditului în conformitate cu condiţiile prevăzute în contract (360 sau 

365/366 zile);  

n – numărul de zile din perioada de raportare. 

Considerăm că prin prisma acestei formule, legiuitorul a permis obiectivizarea aprecierii 

relaţiei rezonabile dintre rata BNM şi dobânzile aplicate contractelor de credit, ceea ce va întări pe 

viitor temeinicia practicii judecătoreşti în domeniu. 

Următorul, raţionament pe care dorim să-l dezvoltăm în materia rezonabilităţii dobânzii 

convenţionale, ţine de faptul că aplicarea temeiurilor de anulare parţială a acesteia e condiţionată de 
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impedimentul conform căruia nulitatea grevează  momentul încheierii contractului.
96

 Or, dacă în 

raportul contractual caracterul nerezonabil se manifestă post factum încheierii contractului, în speţă 

prin scăderea nivelului ratei de refinanţare a BNM, temeiurile de nulitate absolută sunt inoperabile, 

deoarece nu-i se poate reproşa părţii adverse o anumită încălcare, ultima având oricând opţiunea de 

a se prevala de noţiunea riscului contractual. Unica soluţie valentă în acest caz se poate concretiza 

în încercarea părţii defavorizate a uza de prevederile art. 623 C.Civ. al RM, prin argumentarea 

cumulării temeiurilor de hardship şi, deci, de a încerca ajustarea contractului la noile realităţi 

financiare. 

Din reglementarea conceptului de C.Civ. al RM putem distinge 5 condiţii referitoare la 

existenţa situaţiei de hardship,
97

 care se regăsesc şi în culegerea de uzanţe internaţionale Principiile 

UNIDROIT, acestea fiind: 

a) Împrejurările care au stat la baza încheierii contractului s-au modificat considerabil 

după încheierea contractului. Altfel spus, să existe un eveniment cu impact substanţial. Contează 

impactul evenimentului nu în ansamblu, ci anume asupra contractului (ex. costul obligaţiei este 

excesiv); 

b) Împrejurările trebuie să se schimbe sau să devină cunoscute după încheierea 

contractului. 

c) Evenimentul care duce la dezechilibrarea contractului trebuie să 

fie imprevizibil pentru părţi. Adică nici persoana cu cel mai înalt grad de diligenţă nu ar fi putut 

prevedea asemenea modificări. 

d) Nici una din părţi nu şi-a asumat riscul survenirii modificării împrejurărilor. 

e) Este inechitabil ca efectele situaţiei în cauză să fie suportate exclusiv de partea 

afectată. 

Totuşi, trebuie să accentuăm că spre deosebire de acţiunea în constatarea nulităţii, cea 

referitoare la ajustarea contractului e prescriptibilă conform prevederilor generale. 

Considerăm, de altfel, că utilizarea instrumentului hardship e utilă doar pentru cazurile 

particulare ale dobânzilor fixe şi variaţiilor autonome ale dobânzii flotante, devenite nerezonabile 

pe parcursul executării contractului.  

Dacă e să ne referim la cea din urmă ipoteză, atunci menţionăm că în cazul în care părţile 

condiţionează caracterul flotant al ratei la dobândă de un de indice obiectiv (ex. variaţia monetară, 

inflaţia etc.), iar schimbarea valorii acesteia operează independent de manifestarea de voinţă a 
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oricăruia din contractanţi, nu există un act juridic civil susceptibil de a fi în parte anulat, decât însăşi 

contractul de împrumut sau credit. 

Pentru cazul în care modificarea dobânzii operează printr-un act de manifestare a voinţei 

de către un contractant, de regulă creditorul, atunci anume acest act e susceptibil de a fi anulat în 

limitele art. 869 alin. (1) şi (2) C.Civ. al RM. De exemplu, într-o speţă reţinută spre cercetare de 

Judecătoria Centru a mun. Chişinău,
98

 persoana fizică D.N. a încheiat în 2008 cu OMF M. un 

contract de împrumut ipotecar în valoare de 300.000 MDL. Părţile au stabilit o rată flotantă a 

dobânzii în mărime de 11% anual, iar OMF M. şi-a rezervat dreptul unilateral de a majora sau 

micşora nivelul dobânzii contractuale. La scurgerea abia a 4 luni de la încheierea contractului de 

împrumut, OMF M. a informat-o pe D.N. că rata dobânzii contractuale a fost modificată, fiind 

majorată până la nivelul de 22,3% anual. Prin dispozitivul acţiunii a fost cerută anume anularea 

actului de modificare a dobânzii, deoarece alin. (2) a art. 869 C.Civ. al RM presupune că orice act 

civil ce încalcă caracterul rezonabil al dobânzii e susceptibil de a fi declarat nul. 

În paragrafele anterioare, am menţionat că practica contractuală cunoaşte şi cazuri 

originale ale variaţiei dobânzii convenţionale. Reiterând exemplul contractului de credit nr. 

252f(2007) încheiat între BC M. şi persoana fizică F.G. am invocat că prevederile relative dobânzii 

vizau o valoare flotantă de 21% anual din volumul capitalului, precum şi dreptul băncii de a 

modifica în mod unilateral mărimea dobânzii în funcţie de majorarea ratei la depozitele atrase în 

MDL pe un termen de un an ale persoanelor fizice.
99

 Însă, pe cât de logică nu ar părea această 

formulă, ea nu poate substitui regula relaţiei de rezonabilitate dintre rata BNM şi dobânda 

contractuală, deoarece art. 869 alin. (1) şi (2) C.Civ. al RM nu este o normă supletivă, ci imperativă, 

implicând imposibilitatea derogării de la conţinutul ei. 

Dacă e să ne întoarcem la practica aceleiaşi organizaţii de microfinanţare OMF M. putem 

evidenţia şi altă speţă judiciară ce vizează implicarea acesteia. Astfel, din materialele dosarului nr. 

2-5376/11 din 24 noiembrie 2011, preluat spre judecare de Judecătoria Centru a mun. Chişinău, 

reţinem că în data de 11 februarie 2008 între OMF M. şi M.P. a fost încheiat contractul de 

împrumut a sumei de 3600 EUR, cu stabilirea unei dobânzi flotante anuale în mărime de 20,88%. 

Împrumutătorul şi-a rezervat dreptul de a modifica unilateral rata dobânzii, în sensul majorării şi 

micşorării ei, în cazul în care cursul oficial stabilit de BNM pentru EUR, pe o perioadă de trei luni 

consecutive, va fi mai mic decât cursul oficial al BNM stabilit pentru EUR la data eliberării 

împrumutului. Însă, regula art. 869 alin. (1) C.Civ. al RM, e aplicabilă indiferent de valuta operabilă 
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pe contract.      

Curtea Supremă de Justiţie, de altfel, practică şi generalizări asupra propriei practici 

judiciare şi, desigur, subiectul relaţiei rezonabile dintre dobânda convenţională şi rata BNM.
100

 

La nivel de exemplu Curtea a reţinut speţa în care F.P. a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva E.B. cu privire la încasarea datoriei. În motivarea acţiunii a indicat că, la 11 

martie 2007 i-a dat cu împrumut pârâtei 4000 Euro pe un termen de două luni. La sfârşitul lunii 

aprilie 2007 pârâta i-a restituit numai 1350 Euro. Astfel, la expirarea termenului împrumutului 

pârâta îi datora suma de 2650 Euro. A cerut încasarea datoriei în mărime de 2650 Euro sau 

echivalentul în lei moldoveneşti în mărime de 44123 lei şi a cheltuielilor de judecată. Prin hotărârea 

Judecătoriei Edineţ din 14 iunie 2007 acţiunea a fost respinsă. Prin decizia Curţii de Apel Bălţi din 

20 decembrie 2007, apelul declarat de către F.P. a fost admis, casată hotărârea primei instanţe şi 

emisă o nouă hotărâre, prin care acţiunea a fost admisă integral. A fost încasat de la E.B. în 

beneficiul lui F.P. datoria în mărime de 2650 Euro şi cheltuielile de judecată în mărime de 2319 lei.  

La 03 martie 2008, E.B. a declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel, cerând 

admiterea recursului, casarea deciziei instanţei de apel şi emiterea unei noi hotărâri de respingere a 

acţiunii. Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a 

considerat recursul întemeiat, la admis cu casarea deciziei instanţei de apel şi menţinerea hotărârii 

primei instanţe din următoarele considerente:  

Din materialele dosarului s-a stabilit că, în şedinţa de judecată din 14 iunie 2007, intimatul, 

F.P., şi-a modificat cerinţele şi a invocat că, la 19 ianuarie 2006 i-a dat cu împrumut recurentei 

suma de 3500 Euro, cu o dobândă de 10 % pe un termen de până la 19 octombrie 2006.  

La 15 aprilie 2006, recurenta i-a propus să-i întoarcă suma de 3500 Euro, însă intimatul a 

refuzat să primească banii, deoarece termenul de împrumut expira numai la 19 octombrie 2006. În 

şedinţa de judecată, F.P. a mai arătat că, în luna mai 2006 recurenta a propus 4000 Euro, însă el a 

refuzat, invocând că dobânda nu va creşte până la 19 octombrie 2006. La 11 martie 2007, recurenta 

i-a întors 4000 Euro, astfel, rămânând să-i întoarcă încă dobânda în mărime de 2650 Euro.  

În şedinţa instanţei de recurs s-a constatat că, recurenta, conform recipisei, a împrumutat de 

la intimat, la 19 ianuarie 2006, suma de 3500 Euro, cu rata dobânzii de 10 % lunar, pe un termen 

până la 20 octombrie 2006, iar la 11 martie 2007, intimatul a primit de la recurentă suma de 4000 

Euro.  

Astfel, prima instanţă, aplicând prevederile art.869 alin.(1) şi alin.(2) Cod civil, corect a 

ajuns la concluzia de a respinge acţiunea, deoarece conform prevederilor articolului menţionat, în 
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baza contractului de împrumut, părţile pot prevedea şi plata unei dobânzi, care trebuie să se afle 

într-o relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, iar înţelegerea asupra 

dobânzii prin care se încalcă aceste dispoziţii este nulă.  

Conform certificatului filialei Băncii de Economii nr. 27 din 14 iunie 2007, rata dobânzii la 

depozitele persoanei fizice în valută străină începând cu 20 ianuarie 2006 la termen de 12 luni a fost 

stabilită în mărime de 4,5 % anual.  

Astfel, rata dobânzii la un depozit de 3500 Euro pe un termen de 9 luni constituie 118,12 

Euro. Din considerentele menţionate, prima instanţă corect a respins încasarea dobânzii în mărime 

de 2650 Euro, solicitată de către intimat. În consecinţă, concluzia instanţei de apel cu privire la 

faptul că, recurenta şi-a asumat benevol obligaţia de a-i restitui lui F.P. încă suma de 2650 Euro, 

recunoscând această obligaţie prin recipisa semnată de către ea, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a considerat-o neîntemeiată, deoarece în şedinţa 

instanţei de recurs s-a constatat că, intimatul nu a transmis suma de 2650 Euro recurentei cu 

împrumut, iar recurenta la momentul semnării recipisei pentru suma de 2650 Euro nu a primit aceşti 

bani de la intimat, circumstanţă conformată de ambele părţi, din care considerente relaţiile dintre 

părţi nu pot fi calificate ca relaţii ce ar cădea sub incidenţa art. 867 Cod civil.  

Or, contractul de împrumut este un contract real şi translativ, adică transmiterea banilor are 

loc de facto, fapt ce asigură posibilitatea reală de posesie, folosinţă şi administrare a banilor 

împrumutaţi, iar recipisa semnată de recurentă în cazul dat cade sub incidenţa art.221 alin.(2) Cod 

civil, actul juridic încheiat fără intenţia de a produce efecte juridice (actul juridic fictiv) este lovit de 

nulitate absolută.  

Aprecierile judecătoreşti pur şi simplu nu rezistă nici unei critici, deoarece neagă orice 

interpretarea sistemă a instituţiilor de drept.  

În primul rând în aprecierea caracterului rezonabil a dobânzii aplicate la împrumut nu 

poate avea ca bază de apreciere indicele dobânzii la depozitele bancare. Într-adevăr art. 1222 alin. 

(2) C.Civ. al RM prevede că faţă de depozitul bancar se aplică în subsidiar regulile referitore la 

împrumut, legea, însă, nu recunoaşte aplicarea regulilor de depozit bancar faţă de împrumut. Mai 

mult decât atât aplicarea valorii dobânzii de depozit bancar devine caducă dacă să ne aducem 

aminte că însăşi prezenţa dobânzii în aceste raporturi e o excepţie, presupunând că depozitul bancar 

e unul gratuit conform regulii generale. 

Astfel, la stabilirea rezonabilităţii dobânzii la împrumut, instanţa de judecată cel puţin 

urma să stabilească valoarea anuală a dobânzii aplicate pe contractul în litigiu şi valoarea ratei de 
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refinanţare a BNM. Or, la data scadenţei obligaţiei de plată rata anuală a BNM constituia 13%
101

, pe 

când valoarea dobânzii – 13,3% (reieşind din 10% a dobânzii aplicate pe o perioadă de 9 luni). 

Respectiv instanţa de judecată urma să aprecieze dacă diferenţa de 0,3% reprezintă o valoare 

rezonabilă. 

În al doilea rând, la fel de originală se prezintă a fi şi interpretarea caracterului real al 

contractului de împrumut, deoarece asemenea reglementări nici nu există în Codul Civil, care 

investeşte cu valoare consensuală raporturile de împrumut. Apogeul carenţelor este, însă, încununat 

de aprecierea caracterului fictiv al contractului de împrumut. Or, consideră că încheierea unui 

contract real generează efectul nulităţii, pe temei de act juridic fictiv. În acest sens, e suficient să 

menţionăm că încheierea contractului real e condiţionat de executare tradiţiunii de transmitere a 

unui bun, nerealizarea căreia generează efectul neîncheierii contractului şi nu a ficţiunii lui!   

Exemplele Curţii Supreme de Justiţie continuă cu speţa în care G.B. a depus cerere de 

chemare în judecată împotriva V.S. cu privire la încasarea datoriei. În motivarea acţiunii a indicat că 

în baza contractului de împrumut din 27 decembrie 1994 a împrumutat pârâtei S.V. 18500 dolari 

SUA pe termen de 6 luni cu dobânda 4% lunar. Primind suma de 18500 dolari SUA, pârâta S.V. nu 

îşi îndeplinea obligaţiile contractuale şi dobânda o achita cu întârziere. La 26 martie 2005 S.V. i-a 

achitat dobânda pentru prima lună în sumă de 740 dolari SUA, la 1 iunie 2005 în sumă de 1480 

dolari SUA, la 2 iulie 2005 în sumă de 500 dolari SUA şi la 5 octombrie 2005 în sumă de 5000 

dolari SUA. La expirarea termenului contractului S.V. nu i-a restituit suma împrumutată, iar la 4 

august 2006 i-a restituit din datorie numai suma de 9000 dolari SUA.  

Reclamantul a invocat că prin neexecutarea obligaţiilor contractuale S.V. i-a pus familia în 

situaţie grea, pentru ameliorarea căreia a primit trei credite bancare şi i s-a cauzat prejudiciu în 

formă de venit ratat, deoarece intenţiona să cumpere doi-trei ari de pământ pentru construcţia casei 

de locuit, preţurile la care s-au majorat mai mult de 100%.  

La situaţia 1 iunie 2006 pârâta S.V. îi datora împrumutul nerambursat în sumă de 9500 

dolari SUA, dobânda pentru împrumut în sumă de 2879,9 dolari SUA, penalităţi pentru întârziere în 

sumă de 2112,2 dolari SUA, venitul ratat în sumă de 10000 dolari SUA şi indexarea în legătură cu 

inflaţia în sumă de 1689 dolari SUA.  

G.B. a solicitat încasarea de la S.V. în beneficiul său a datoriei în sumă de 9500 dolari 

SUA, dobânzii pentru împrumut în sumă de 2879,9 dolari SUA, penalităţii pentru întârziere în sumă 

de 2112,2 dolari SUA, venitului ratat în sumă de 10000 dolari SUA şi indexarea în legătură cu 

inflaţia în sumă de 1689 dolari SUA.  
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G.B. de asemenea a solicitat încasarea de la S.V. în beneficiul său a împrumutului 

nerestituit în sumă de 9500 dolari SUA, dobânda pentru împrumut în sumă de 6743 dolari SUA, 

dobânda pentru întârziere în sumă de 4948,1 dolari SUA, indexarea în legătură cu inflaţia în sumă 

de 3505,4 dolari SUA, venitul ratat în sumă de 10000 dolari SUA, prejudiciului cauzat în rezultatul 

achitării creditelor bancare în sumă de 26781,21 lei, cheltuielile de judecată în sumă de 600 lei, taxa 

de stat în sumă de 150 lei şi cheltuielile de asistenţă juridică în sumă de 1200 lei.  

S.V. a depus acţiune reconvenţională împotriva lui G.B. cu privire la nulitatea clauzei la 

calcularea dobânzii. S.V., în motivarea acţiunii reconvenţionale a indicat că la 27 decembrie 2004 a 

încheiat cu G.B. contractul de împrumut a sumei de 18500 dolari SUA cu achitarea dobânzii 48% 

anual. Conform art.869 alin.(1) din Codul civil, în baza contractului de împrumut, părţile pot 

prevedea şi plata unei dobânzi, care trebuie să se afle într-o relaţie rezonabilă cu ratat de refinanţare 

a Băncii Naţionale a Moldovei.  

Banca Naţională a Moldovei prin hotărârile nr.324 din 22 decembrie 2004 şi nr.238 din 23 

septembrie 2004 a stabilit rata de refinanţare a băncilor comerciale de 14,5 la sută anual.  

Dobânda în mărime de 48% anual nu se află într-o relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare 

stabilită de Banca Naţională a Moldovei şi conform art.869 alin.(2) Codul civil este nulă.  

S.V. a solicitat de a declara nule prevederile contractului de împrumut din 27 decembrie 

2004 în partea achitării dobânzii.  

G.B. la 23 martie 2007 a depus cerere cu privire la majorarea cuantumului pretenţiilor din 

acţiune. În motivarea cererii cu privire la majorarea cuantumului pretenţiilor din acţiune 

reclamantul G.B. a indicat că S.V. contrar prevederilor art. 61 Codul de procedură civilă 

tergiversează procesul. În perioada de la expirarea termenului de rambursare a împrumutului, 

penalităţii de întârziere costul terenului care a intenţionat să-l cumpere s-au majorat, a suportat 

cheltuieli pentru rambursarea creditelor bancare în sumă de 26781,21 lei.  

Prin hotărârea judecătoriei Botanica mun. Chişinău din 5 iunie 2007 acţiunea lui G.B. a 

fost admisă parţial. De la S.V. s-a încasat în beneficiul lui G.B. datoria în sumă de 9500 dolari SUA, 

penalitatea în sumă de 1729 dolari SUA sau echivalentul în valută naţională la momentul executării 

hotărârii şi 1200 lei cheltuielile de asistenţă juridică. În rest cererea de chemare în judecată a lui 

G.B. a fost respinsă.  

Acţiunea reconvenţională depusă de S.V. a fost respinsă integral ca fiind neîntemeiată.  

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 15 noiembrie 2007 apelul declarat de către G.B. a 

fost respins şi menţinută hotărârea judecătoriei Botanica mun. Chişinău din 5 iunie 2007.  

G.B. a declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel, cerând admiterea recursului, 

casarea integrală a deciziei instanţei de apel şi parţială a hotărârii primei instanţe şi emiterea unei 
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noi hotărâri cu privire la admiterea integrală a acţiunii.  

Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a 

considerat recursul neîntemeiat şi l-a respins cu menţinerea hotărârilor judecătoreşti din următoarele 

motive:  

În şedinţa de judecată s-a constatat că G.B. şi S.V. la 27 decembrie 2004 au încheiat un 

contract de împrumut autentificat notarial. Potrivit contractului încheiat, G.B. în calitate de 

împrumutător a dat, iar S.V. în calitate de împrumutat a primit în împrumut 18500 dolari SUA pe 

care s-a obligat să-i restituie nu mai târziu de 27 iunie 2005. Prin punctele 2, 4 şi 9 ale contractului 

încheiat, S.V. s-a obligat să plătească lui G.B. lunar 4% din suma împrumutată, penalitate în 

mărime de 0,1% din suma nerambursată în termen şi altă răspundere prevăzută de lege.  

Aşadar, la 27 decembrie 2004 părţile au încheiat un act juridic reglementat de Capitolul 

VII, Titlul III Cartea a Treia Codul civil, prin care S.V. s-a obligat să restituie recurentului G.B. 

suma împrumutată în termen până la 27 iunie 2005.  

Din recipisele anexate de G.B. la actele pricinii rezultă că intimata S.V. a restituit 

recurentului la 26 martie 2005 suma de 740 dolari SUA, la 1 iunie 2005 suma de 1480 dolari SUA, 

la 2 iulie 2005 suma de 500 dolari SUA, la 4 august 2005 suma de 9500 dolari SUA şi la 13 

octombrie suma de 5000 dolari SUA, iar în total 17220 dolari SUA.  

La 29 mai 2006 G.B. a depus cerere de chemare în judecată împotriva V.S. cu privire la 

încasarea împrumutului, dobânzii, penalităţii, venitului ratat, sumele cărora ulterior au fost 

majorate, iar intimata a depus acţiune reconvenţională cu privire la nulitatea clauzei contractuale în 

privinţa dobânzii. Prima instanţă a admis parţial acţiunea iniţială a lui G.B. şi a respins integral 

acţiunea reconvenţională a V.S. Instanţa de apel a fost de acord cu concluziile primei instanţe.  

Totodată, Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a 

considerat că respingând acţiunea reconvenţională, prima instanţă a interpretat eronat normele de 

drept material.  

Conform art.869 alin.(1) Codul civil, în baza contractului de împrumut, părţile pot 

prevedea şi plata unei dobânzi, care trebuie să se afle într-o relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare 

a Băncii Naţionale a Moldovei. La momentul realizării contractului de împrumut dintre părţi rata de 

refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei constituia 14,5% anual. Conform art.869 alin. (2) Codul 

civil, înţelegerea asupra dobânzii prin care se încalcă dispoziţia alin.(1) este nulă. Cuantumul 

dobânzii de împrumut convenită de părţi şi indicată în punctul 2 al contractului de 48% anual este 

de 3,1 ori mai mare decât rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei şi nefiind într-o relaţie 

rezonabilă cu aceasta este nulă.  

Spre deosebire de exemplul anterior, în acesta Curtea Supremă de Justiţie are meritul de a 
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sesiza că cercetarea judecătorească trebuie să se concentreze asupra diferenţei dintre dobânda 

contractuală şi rata BNM. Însă, Curtea nu a explicat prin acest exemplu ce ar însemna o dobândă 

rezonabilă, altfel spus asupra cărei părţi a dobânzi se extinde efectul nulităţii. 

Trasând anumite concluzii considerăm că am demonstrat pe deplin că gestionare 

argumentelor juridice ar fi insuficientă pentru a completa temeiul de nulitate prevăzut la art. 869 

alin. (2) C.Civ. al RM, deoarece însăşi legea la capitolul dat îi reclamă atât judecătorului, cât şi 

părţilor contractante să uzeze nu atât de norma statică consemnată într-un articol sau altul, ci de 

dinamica relaţiilor sociale reglementate de această normă. Dinamismul la care am făcut referire nu 

grevează în mod exclusiv instituţia nulităţii, ci în dependenţă de fiecare caz particular se poate 

concretiza în uzarea de mai multe mecanisme juridice suficient de valente pentru a demonstra 

caracterul anormal al dobânzii contractuale. Respectivele instituţii de drept presupun aplicarea, în 

dependenţă de caz, a regulilor referitoare la clauzele abuzive şi la ajustarea contractului la noile 

împrejurări, în detrimentul nulităţii în substanţa sa pură. 

Pornind de la această logică inductivă, completată de argumentele economice de rigoare, 

am dezvoltat concluzia conform căreia însăşi dobânda contractuală poate fi un indice al economiei 

per ansamblu, deoarece ea asigură coeziunea directă sau intermediată dintre ofertaţii de capitaluri 

disponibile şi cei ce le reclamă pentru activitatea curentă. Astfel încât, orice variaţie abuzivă a ratei 

dobânzii contractuale vine să-şi pună amprenta negativă asupra dezvoltării relaţiilor economice ca 

atare. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

 

 

Trecând în revistă cele expuse în rândurile anteriore şi respectând un anumit grad de 

generalizare, avem sarcina de a formula anumite deducţii teoretice şi practice, pentru a seta un ton 

de utilitate lucrării ce o promovăm. 

Astfel, în debutul acesteia am constatat situaţia conform căreia legiuitorul naţional s-a 

limitat în reglementarea conţinutului dobânzii, contractate în bază de împrumut sau credit, 

menţionând că ea se află într-o relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare a BNM. Or, celelalte 

prevederi relative noţiunii analizate vizează cu prioritate capacitatea acesteia de a corobora cu alte 

instituţii juridice şi nu-i definesc conţinutul aprioric. Respectiv, am identificat necesitatea explicării 

dobânzii atât prin prisma naturii sale economice, cât şi sub aspectul cuprinsului şi esenţei sale 

juridice. 

Au fost, deci, înaintate demersurile conform cărora din punct de vedere a normei de drept 

dobânda reprezintă o entitate, care nu se poate constitui decât prin consimţământul contractanţilor. 

Anume, pornind de la această teză venim să reiterăm argumentul conform căruia clauza de dobândă 

veghează respectarea anumitor condiţii, care în mod particular identifică forma clauzei de dobândă 

din contractul de împrumut. Contract care, pe de-o parte, este abilitat să producă efecte juridice 

oneroase şi în limita expresiei sale verbale, iar, pe de altă parte, este grevat de prezumţia gratuităţii 

pentru caz de dubiu asupra naturii lui. 

Recomandarea practică pentru acest segment de analiză s-a concretizat în necesitatea 

abrogării alin. (2) din art. 867 C.Civ. al RM, fapt ce va genera un anumit echilibru al părţilor în 

demersul lor de a proba fie gratuitatea, fie onerozitatea contractului de împrumut şi nu în ultimul 

rând va suplimenta cu validitate juridică cazul particular al dobânzii contractate verbal.  

În acelaşi context nu au fost neglijate nici condiţiile de fond al clauzei de dobândă, care s-

au concretizat în restricţionarea situaţiilor când voinţa contractanţilor vine să depăşească caracterul 

rezonabil în raport cu rata BNM. Respectiv, a fost accentuat că negocierea, precum şi consimţirea, 

asupra unei valori a dobânzii ce depăşeşte limita rezonabilă, face incidentă sancţiunea de nulitate. 

Astfel încât, condiţia de rezonabilitate a dobânzii ne-a permis să afirmăm că voinţa părţilor 

contractului de împrumut sau credit, devine inoperabilă la constatarea situaţiei de abuz în stabilirea 

nivelului de dobândă. 
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Totuşi, pentru intervenţia sancţiunilor juridice în materia contractelor de împrumut şi 

credit, am apelat la identificarea factorilor ce influenţează aprecierea unei dobânzi ca fiind într-o 

relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare a BNM. Incident, am renunţat la definirea însăşi a sintagmei 

de relaţie rezonabilă, deoarece o asemenea tentativă inevitabil ne-am limitat cercetările la un 

conţinut juridic static al acesteia, pe când indicele de referinţă a BNM nu e decât unul variabil. 

În acest sens, a fost evidenţiat că practica judiciară naţională cunoaşte cazuri când relaţia 

rezonabilă dintre dobânda contractuală şi rata BNM a fost stabilită în limita a 2%. Însă, a fost 

explicat că această cifră nici pe departe nu a setat un normativ nou în domeniul contractării 

dobânzilor la împrumuturi şi credite, deoarece rezonabilitatea e condiţionată pentru fiecare caz 

particular de asemenea variabile precum clauzele contractuale, tipul contractului, faptul dacă a fost 

stipulată vreo garanţie a debitorului, termenul contractului, condiţiile de creditare ale băncii etc. 

Cele expuse, în final, au venit să prefigureze premisele caracterului autonom al dobânzii 

convenţionale. Caracter care a identificat statutul juridic al acesteia sub forma unei prestaţii 

independente, în expresie patrimonială, faţă de capitalul înstrăinat. Astfel, a fost accentuat că plata 

dobânzii nu e în capacitate de a evolua până la gradul unei obligaţii separate de prestaţia rambursării 

bunurilor înstrăinate, ci este condiţionată faţă de aceasta atât sub aspectul temeiului de apariţiei, cât 

şi sub aspectul timpului pentru care a fost cedat capitalul. Totuşi, a fost identificat că autonomia 

dobânzii convenţionale, aplicată la împrumut sau credit, este în capacitate de a fi ajustată 

procedeelor inflaţioniste, pe când în partea rambursării bunurilor predate debitorului a fost expres 

instituită prohibiţia indexării. 

În aceeaşi ordine de idei, a fost analizată şi situaţia conform căreia dobânda în calitate de 

prestaţie, indisolubil legată de îndatorirea restituirii capitalului împrumutat, este în incapacitate de a 

produce dobânzi de întârziere, pentru cazul particular al neonorării obligaţiilor de plată. Or, 

circumstanţa în cauză ne-a permis să statuăm asupra conţinutului juridic trunchiat al dobânzii şi, 

deci, asupra prohibiţiei de anatocism juridic. 

Cercetarea tuturor caracterelor ce definesc dobânda convenţională şi parcurgerea succesivă 

a etapelor de analiză ştiinţifică a subiectului ne-a permis că dezvoltăm pe cât se poate de exhaustiv 

cuprinsul noţiunii, precum şi impedimentele normative, relative corectei interpretări a acesteia. În 

această ordine de idei a fost invocată practica legiuitorilor din Franţa şi România, care înţeleg prin 

dobândă orice prestaţie patrimonială a debitorului, destinată remunerării creditorului pentru faptul 

dispunerii temporare asupra capitatului acestuia.  

Regula totuşi nu e pe deplin asimilată de legislaţia naţională care, pe de-o parte, prin pct. 1 

alin. 17) al Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica 

Moldova, aprobată prin Hotărârea BNM nr. 304 din 22 decembrie 2011 a prevăzut că rata dobânzii 
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efective reprezintă rata calculată de bancă ţinând cont de toate veniturile (cheltuielile) băncii 

aferente acordării, deservirii şi rambursării creditului, incluzând dobânda, comisioanele şi alte plăţi 

efectuate de clienţii băncii, iar, pe de altă parte, pentru aceleaşi relaţii de creditare, a statuat în art. 

1238 C.Civ. al RM că în afară de dobândă, părţile pot conveni asupra unui comision pentru 

serviciile prestate în legătură cu utilizarea creditului. 

Această contradicţie normativă nu poate fi soluţionată decât prin acţiuni concrete de 

modificare a legislaţiei în vigoare, deoarece ea pune în evidenţă nu numai interpretarea noţiunii de 

dobândă la credit, ci lasă în obscuritate şi plăţile aferente dobânzii aplicate la împrumuturi. 

Respectiv, reiterăm teza conform căreia legislatorul naţional urmează să abroge necondiţionat 

prevederile art. 1238 C.Civ. al RM, cu includerea în conţinutul art. 869 C.Civ. al RM a alineatului 

(2
1
) care ar reglementa că:  

„Dobândă se consideră orice prestaţie sub orice titlu sau denumire la care debitorul se 

obligă ca echivalent al folosinţei bunurilor sau banilor împrumutătorului.” 

Accentuăm că această formulare va fi egal aplicabilă şi relaţiilor de creditare, conform 

regulii că faţă de contractul de credit bancar se aplică prevederile referitoare la contractul de 

împrumut în măsura în care din esenţa contractului de credit bancar nu reiese contrariul.    
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ANEXE

Fig. 1 

Fluctuaţia comparativă dintre dobânda pe contractul CND-22/08  şi rata de refinanţare pe 

perioada ianuarie 2008 - decembrie 2009 
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Fig. 2

Fluctuaţia comparativă dintre dobânda pe contractul CND-22/08, media dobânzilor pe contractele de 

credit şi rata de refinanţare pe perioada octombrie 2007 - septembrie 2008

Rata de refinanţare

Dobânda medie la contractele de credit

Dobânda pe contractul nr. CND-22/08

OCTOMBRIE 2007 - SEPTEMBRIE 2008 


