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PREFAŢĂ

Cartea de faţă cuprinde o analiză aprofundată a materiei dreptului transporturilor 
din Republica Moldova care, pe măsura dezvoltării relaţiilor din sectorul privat, devi-
ne din ce în ce mai necesară.

Ca rod al unei munci sistematice, lucrarea vine să completeze ceea ce în Republica 
Moldova nu s-a făcut din perioada anilor ’90. Ca exemplu, în România actualmente exis-
tă numeroase manuale de dreptul transporturilor, iar la fiecare facultate de drept acest 
curs este promovat de rând cu dreptul civil, dreptul muncii, dreptul administrativ etc.

Manualul poate servi ca îndrumar și suport sigur de instruire pentru angajaţii din 
cadrul agenţiilor de transport și expediţie, funcţionarilor de stat, dar și tuturor celor 
interesaţi de problemele dreptului transporturilor la etapa actuală. Este știut faptul 
că administratorii întreprinderilor de transport din republică întâmpină dificultăţi 
la nivel de percepere și înţelegere a legislaţiei. Prin urmare, intenţia este de a le oferi 
o pregătire temeinică. De asemenea, la elaborarea textului s-a ţinut cont de cerinţele 
didactice, astfel încât manualul să poată fi utilizat la orele de curs în cadrul Centrului 
de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale, dar și la instituţiile de 
învăţământ superior din republică. 

De regulă, fiecare disciplină de drept are una sau mai multe legi prin care își re-
flectă obiectul de reglementare. În cazul nostru, avem o lege generală – Codul civil, și 
mai multe legi speciale – Codul transporturilor auto, Codul transportului feroviar, 
Codul navigaţiei maritime comerciale și Legea aviaţiei civile. Alături de aceste acte 
normative, în cuprinsul manualului au fost reflectate cu grijă prevederile convenţiilor 
internaţionale la care ţara noastră este parte. 

Baza documentară a lucrării este vastă, cuprinzând materiale de referinţă din lite-
ratura de specialitate autohtonă și străină. Menţiunile din text și bibliografia îndeamnă 
cititorul de a consulta și alte surse, pentru a înţelege bine domeniul respectiv. O atenţie 
sporită a fost acordată practicii judiciare, în acest scop fiind cercetate numeroase dosa-
re din arhivele instanţelor judecătorești.

Ţinând seama că în anumite privinţe dreptul transporturilor interferează cu ele-
mente ale administrării de stat, am reflectat și acest aspect, dar succint, oferind câmp 
liber de creaţie și colegilor din cadrul organelor centrale de specialitate ale admi-
nistrației publice.

Autorul
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Capitolul I
DREPTUL TRANSPORTURILOR
(noţiunea, obiectul, metoda și izvoarele de reglementare)

Planul
1. Consideraţii generale
2. Definirea dreptului transporturilor
3. Probleme de localizare a dreptului transporturilor  

în sistemul știinţelor juridice
4. Dreptul transporturilor – instituţie (subramură) de drept
5. Dreptul transporturilor ca disciplină de studiu în cadrul  

facultăţilor de drept
6. Obiectul și metoda de reglementare a dreptului transporturilor

6.1. Obiectul de reglementare
6.2. Metoda de reglementare în dreptul transporturilor

6.2.1. Dispoziţii generale
6.2.2. Metoda dispozitivă
6.2.3. Metoda prohibitivă
6.2.4. Metoda onerativă
6.2.5. Metoda coercitivă
6.2.6. Metoda recompensei

7. Izvoarele dreptului transporturilor
7.1. Consideraţii introductive
7.2. Izvoare de drept intern – legi și alte acte normative
7.3. Izvoare de drept internaţional – convenţii, acorduri, protocoale, uzanţe
7.4. Uzanţele (maritime și portuare) ca izvor al dreptului transporturilor

8. Concluzii

1. Consideraţii generale
În ultimul timp relaţiile economiei de piaţă reclamă tot mai mult cunoaște-

rea raporturilor comerciale din transport, iar practica de zi cu zi și experienţa 
altor state ne dovedește clar că acest obiectiv poate fi atins eficient numai odată 
cu predarea dreptului transporturilor în cadrul facultăţilor de drept. Însă aici 
apar și multe semne de întrebare, care se referă în primul rând la statutul drep-
tului transporturilor – poate fi considerată ramură de drept sau doar disciplină 
de studiu în programa de învăţământ?



Raporturile din sfera transportului în Republica Moldova sunt în continuă 
creștere, iar în cadrul acestor relaţii, un loc tot mai important revine contrac-
tului de transport. De aceea, scopul propus în cadrul acestui manual este de a 
realiza un studiu aprofundat al dreptului transporturilor și de a evidenţia locul 
lui în rândul altor discipline juridice.

La scrierea prezentului capitol au fost preconizate mai multe obiective.
În primul rând, de a da un răspuns clar la întrebarea dacă poate fi conside-

rat dreptul transporturilor ca ramură de drept aparte sau se reduce doar la un 
obiect de studiu.

În al doilea rând, de a expune care este nivelul actual de predare a dreptului 
transporturilor în cadrul facultăţilor de drept, precum și localizarea discipli-
nei în sistemul celorlalte discipline juridice.

În al treilea rând, efectuând o analiză a părerilor doctrinare la acest capitol, 
urmează a da un răspuns clar la întrebarea dacă dreptul transporturilor poate 
fi privit ca ramură de drept distinctă sau ca instituţie juridică ce face parte din 
componenţa ramurii dreptului civil. Pentru a atinge obiectivele propuse, pen-
tru început este necesar de a caracteriza elementele caracteristice unei ramuri 
de drept, cum sunt obiectul și metoda de reglementare.

Spre final au fost formulate propuneri și recomandări eficiente privind per-
fecţionarea și extinderea pe viitor a dreptului transporturilor atât ca ramură de 
drept, cât și ca obiect de studiu în cadrul instituţiilor superioare de învăţământ 
din republică.

2. Definirea dreptului transporturilor
În literatura de specialitate fiecare autor propune o definiţie a sa și care prin 

esenţă nu diferă de cele înaintate de alţi doctrinari. Pentru mai multă claritate, 
vom enumera unele definiţii selectate în acest scop:
– Profesorul rus В.А.Егиазаров menţionează că dreptul transporturilor re-

prezintă un ansamblu de norme juridice ce reglementează relaţiile sociale 
care apar în legătură cu organizarea și activitatea întreprinderilor de trans-
port, raporturile dintre întreprinderile de transport și clientelă, precum și 
dintre întreprinderile de transport între ele însele1.

– Un alt profesor din Federaţia Rusă, И.В.Спирин, susţine că dreptul transpor-
turilor este o ramură complexă a dreptului care reprezintă totalitatea reguli-

1 Егиазаров В.А. Транспортное право. Издательство Юридический Дом „Юсти-
цинформ”, Москва, 2002, p.6.
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lor juridice ce reglementează relaţiile din sfera activităţii de transport. Aceste 
norme se cuprind atât în legislaţia cu referire la transport, cât și în structura 
actelor normative ce aparţin unor alte ramuri fundamentale de drept2.

– În doctrina română, A.Călin menţionează că dreptul transporturilor poate 
fi definit ca fiind acea activitate de prestări de servicii, în care contra unui 
preţ, la cererea beneficiarului, cărăușul efectuează deplasarea mărfurilor, 
bagajelor și călătorilor la destinaţia prevăzută în contract3.

– După Octavian Căpăţînă și Gheorghe Stancu, înţelegem că dreptul trans-
porturilor ar fi ansamblul de reglementări privitoare la activitatea profesi-
onală organizată de cărăuși, cu vehicule corespunzătoare, pentru a deplasa 
pe baze contractuale și în condiţii legale persoane și/sau bunuri4.

– Într-o altă definiţie, formulată de profesorul Universităţii „Petre Andrei” din 
Iași, Gheorghe Filip, dreptul transporturilor constituie ramura de drept for-
mată din totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile născute 
prin încheierea unui contract de transport de călători, mărfuri sau bagaje, 
între transportatorii organizaţi în acest scop și clientelă (beneficiari)5.
Analizând esenţa acestor definiţii și disociind componentele lor, distingem 

anumite trăsături:
În primul rând, dreptul transporturilor se referă la anumite subiecte de 

drept, care sunt pe de o parte cărăușii (transportatorii), iar pe de altă parte 
sunt pasagerii (întotdeauna persoane fizice) în cazul contractelor de persoane, 
sau expeditorii de mărfuri (clienţii) în cazul contractelor de bunuri (de cele 
mai multe ori societăţi comerciale). Așadar, activitatea de transport poate fi 
realizată numai între subiecţii menţionaţi.

În al doilea rând, orice transport constă dintr-o prestare de servicii care se 
exprimă prin deplasarea de la punctul de pornire la cel de destinaţie a pasage-
rilor sau a bunurilor, cu vehicule corespunzătoare acelui fel de transport și în 
condiţii de siguranţă deplină.

În al treilea rând, prestarea serviciilor de transport se face doar în baza 
unui contract. Contractul de transport poate fi încheiat în formă scrisă sau 

2 Спирин И.В. Транспортное право. Учебное пособие. Издательство „Транспорт”. 
Москва, 2001, p.18-19.

3 Călin A. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura „PAX AURA MUNDI”, Ga-
laţi, 1997, p.12.

4 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, 
București, 2002, p.10.

5 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-
mea, Iași, 2002, p.13.
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verbal. Biletul de călătorie (în cazul contractului de persoane) și scrisoarea de 
trăsură (pentru contractul de bunuri) nu constituie contract, ci confirmarea 
scrisă a faptului încheierii lui.

În al patrulea rând, transportul se efectuează în scop de profit, fiind pentru 
cărăuș o activitate profesională. Cu alte cuvinte, vom examina doar transpor-
tul înfăptuit de către cărăuși având calitatea de întreprinzători (antreprenori, 
comercianţi), înregistraţi conform legii într-o anumită formă de organizare 
juridică și posesori ai autorizaţiei (licenţei) de transport.

Deși deplasarea se poate face și gratuit, această formă nu cade sub incidenţa 
normelor Codului civil al R.M. și nu va constitui obiectul nostru de cercetare, 
decât cu o singură excepţie prevăzută de lege: când transportarea gratuită este 
efectuată în activitatea de întreprinzător de cărăușul care oferă public servi-
ciile de transport (art.980 alin.(2)). Ca exemplu aducem cazul când șoferul își 
transportă cu autobuzul de rută gratuit prietenii la staţia de sosire însă din ne-
fericire aceștea se aleg cu vătămarea sănătăţii. Aceste raporturi litigioase vor fi 
soluţionate conform dispoziţiilor Codului civil al R.M. cu privire la transport 
și intră în obiectul de studiu al dreptului transporturilor.

Generalizând cele expuse, dintr-o perspectivă proprie definim dreptul 
transporturilor ca fiind ansamblul de norme juridice care reglementează rela-
ţiile sociale ce se stabilesc între cărăuși și beneficiarii serviciilor de transport, 
în legătură cu încheierea și executarea contractelor de transport de pasageri, 
bagaje și mărfuri.

Însă nu putem fi de acord cu definiţia potrivit căreia „dreptul transportu-
rilor poate fi definită ca fiind activitatea de prestări de servicii (...)”6, pe motiv 
că autorul confundă esenţa juridică a ramurii de drept cu o simplă activitate. 
Dreptul transporturilor cuprinde norme juridice sistematizate în legi și alte 
acte normative, pe când activitatea de prestări de servicii nu este altceva decât 
o succesiune de acte materiale desfășurate în timp.

3. Probleme de localizare a dreptului transporturilor  
în sistemul știinţelor juridice

Localizarea dreptului transporturilor în sistemul știinţelor juridice din ţara 
noastră are ca bază știinţa dreptului civil, dar și alte știinţe care pot exercita influ-
enţă în măsură diferită la alcătuirea obiectului de studiu al dreptului transportu-
rilor, cum ar fi dreptul economic, dreptul administrativ sau dreptul internaţional.

6 Călin A., op.cit., p.12.
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Evident că nu putem vorbi de știinţa dreptului transporturilor, însă aportul 
ei la formarea unei baze teoretice în cadrul sistemului de învăţământ juridic 
este incontestabil. Se creează posibilitatea de a studia o categorie largă de nor-
me juridice din sfera transportului, se constată lacunele, se analizează ideile și 
soluţiile care au fost propuse de literatura de specialitate, iar acest lucru este 
oportun și contribuie la progresul știinţelor juridice privite în ansamblu.

În același timp nu par a fi fondate convingerile doctrinarului В.В.Витрян-
ский, că: „trimiterile care se fac la lucrările din dreptul transporturilor publicate 
acum 40-50 de ani nu ar fi la fel de corecte, pe motiv că atunci exista un alt circuit 
economic și o legislaţiei sovietică, care acum nu mai există”7. Aducem argumente 
că legislaţia din domeniul transportului se dovedește a fi cea mai stabilă. Regulile 
ce ţin de contractul de transport continuă să rămână în mare parte neschimbate 
de decenii. Din aceste considerente, utilizarea comentariilor și ideilor expuse în 
literatura juridică de specialitate de până la anii ’90, cu mici excepţii, reprezintă 
valoare știinţifică și temelie importantă la elaborarea unor manuale noi.

O primă dificultate este că în sens larg, legislaţia naţională din dreptul 
transporturilor cuprinde atât norme juridice de drept privat, cât și reguli de 
organizare, de administrare precum și de ordin tehnic, motiv pentru care ne 
apar două soluţii: Prima, să distingem între dreptul privat al transporturilor și 
dreptul public al transporturilor. Deși indispensabilă, totuși considerăm pre-
matură o asemenea divizare pentru sistemul de drept al Republicii Moldova, 
deoarece suntem în faza incipientă de alcătuire a conceptului și suportului de 
curs la dreptul transporturilor. Divizarea dreptului transporturilor în public 
și privat rămâne însă o chestiune actuală și de perspectivă. A doua, de a rea-
liza mai multe subramuri aparte care în totalitatea lor să reprezinte ramura 
dreptului transporturilor. Spre exemplu, din relaţiile sociale reglementate de 
legislaţia transportului feroviar – subramura dreptul transportului feroviar, 
cele din sfera transportului aerian – dreptul aerian, transportul auto – dreptul 
transportului auto, iar transportul maritim și naval – dreptul maritim. Ideea 
este justificată de modelul deja existent în alte state.

Optăm pentru dreptul transporturilor ca totalitate de reguli de drept pri-
vat care sunt axate în jurul contractului de transport de pasageri, bagaje și 
mărfuri. Mai întâi vom aborda contractul de transport în general (noţiunea, 
caracterele juridice, elementele, încheierea, conţinutul și răspunderea părţi-
lor) cu toate consecinţele sale juridice, după care va urma analiza juridică a 

7 Витрянский В.В. Договор перевозки. Издательство СТАТУТ, Москва, 2001, p.278. 
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contractului de transport auto, feroviar, maritim, naval și aerian de pasageri, 
bagaje și mărfuri. Prioritate vom acorda legislaţiei naţionale, și anume: legilor 
organice (Codului civil al R.M. cu norme generale în domeniu și legilor spe-
ciale: Codului transporturilor auto, Codului transportului feroviar, Codului 
navigaţiei maritime comerciale, Legii aviaţiei civile a R.M. ș.a.) și regulamen-
telor, hotărârilor, instrucţiunilor și dispoziţiilor emise de organele de stat și de 
organele de administrare a agenţiilor de transport.

Reieșind din faptul că legislaţia internaţională este examinată la dreptul 
comerţului internaţional, ea va trebui abordată doar tangenţial, cu excepţia 
relaţiilor din transportul aerian al Republicii Moldova, care este unul exclusiv 
internaţional.

Sub aspect doctrinar, de importanţă teoretică și practică în dreptul trans-
porturilor este aportul Șefului Catedrei Drept civil a Universităţii de Stat din 
Moldova, profesorul Gheorghe Chibac, din Comentariul Codului civil al Re-
publicii Moldova asupra Capitolului „Transportul”, în comun cu lectorul uni-
versitar Cornel Pascari.

4. Dreptul transporturilor – instituţie (subramură) de drept
Reieșind din progresul transporturilor din ultimii ani, aderarea Republicii 

Moldova la multiple convenţii internaţionale, încheierea acordurilor de cola-
borare, adoptarea unor legi și numeroase acte normative subordonate legii, de-
vine necesară studierea, structurarea și corelarea lor cu ideile și recomandările 
expuse în doctrina juridică de specialitate.

Pentru formarea unei ramuri de drept noi sunt necesare și au importanţă 
următoarele condiţii: a) noile categorii de relaţii sociale să aibă caracter specific; 
b) să fie necesare și importante; c) relaţiile nou-apărute și raporturile juridice pe 
care ele le-au generat să nu poată fi reglementate cu ajutorul normelor juridice 
ale altor ramuri de drept, și d) să necesite metode specifice de reglementare8. 
Așadar, înţelegem că pentru a putea fi considerată ramură de drept, dreptul 
transporturilor are nevoie de un obiect și o metodă de reglementare aparte.

Prezintă interes și opiniile expuse în doctrina de specialitate. Se susţine că 
din punct de vedere juridic, conturarea dreptului transporturilor ca ramură 
de drept autonomă reprezintă un pas important pentru dezvoltarea acestei ac-
tivităţi ca entitate distinctă, cu o puternică influenţă asupra dezvoltării econo-

8 Avornic Gh. Teoria generală a dreptului. Editura Cartier, Chișinău, 2004, p.321-322. 
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mice și sociale9. Însă ramura dreptului transporturilor este abordată și dintr-o 
altă perspectivă, pe care nu o acceptăm și considerăm că este prea largă, fiind 
apropiată mai mult de economie și tehnică. În acest sens se propune de a lua 
în considerare diferenţele de ordin economic, organizatoric și tehnic a fiecărui 
tip de transport10.

Pe de altă parte, există și opinia că dreptul transporturilor nu ar fi o ramură 
de drept distinctă, ci doar o subramură (instituţie) de drept11. Alţi doctrinari în 
genere și-au expus părerea de a recunoaște ca ramuri distincte de drept numai 
anumite instituţii din dreptul transporturilor și nu dreptul transporturilor în 
totalitatea sa. Spre exemplu, s-a ajuns la concluzia că este necesară recunoaș-
terea dreptului aerian ca ramură aparte a dreptului12. La fel și juriștii din sfera 
transportului maritim s-au expus că dreptul maritim constituie o ramură se-
parată a dreptului, conţinutul căreia este determinat de relaţiile care apar în 
transportul maritim și în navigaţia maritimă comercială13.

Cu adevărat, în prezent putem vorbi de existenţa dreptului aerian, dreptu-
lui maritim, dreptul transportului auto, însă nu există dreptul transportului 
feroviar. Conform unor opinii, se aduc explicaţii că în legislaţia din transpor-
tul feroviar ar fi dominantă metoda imperativă de reglementare, iar aceasta 
este de acum dreptul administrativ. Dreptul transportului feroviar nu există 
pe motiv că el „se dizolvă” în ramura dreptului administrativ. Prin urmare, 
dreptul feroviar este numai un element al dreptului administrativ14.

Însă aici nu suntem de acord și întrebăm: dar în dreptul maritim și dreptul 
aerian nu există norme imperative? Bineînţeles că există, chiar și mai multe 
decât în legislaţia feroviară. Problema o vedem prin aceea că nu prea a încer-
cat nimeni să alcătuiască un manual de drept feroviar. Cu atât mai mult în 
sistemul juridic de învăţământ din ţara noastră, unde nu putem vorbi de așa 
domenii specifice ca dreptul maritim, aerian sau chiar feroviar, chestiunea re-
spectivă cu adevărat nu a preocupat pe nimeni. Cel mai important este ca aces-

9 Stanciu C. Dreptul transporturilor. Editura C.H.Beck, București, 2008, p.59.
10 Шварц Х.И. О системе транспортного права и его источников, publicat în Ученые 

записки Кишиневского университета, nr.67, 1964, p.34.
11 Piperea Gh. Dreptul transporturilor. Editura C.H.Beck, București, 2003, p.3.
12 Вопросы воздушного транспорта: Сборник. Часть 2. Москва, 1930, p.211.
13 Жудро А.К. Правовое регулирование эксплуатации советского морского транс-

порта. Автореф. канд. дисс. Москва, 1953, p.29. 
14 Кроткова Н.Н. Теоретические проблемы формирования транспортного права 

(Всероссийская научно-практическая конференция), publicat în Государство и 
право (Federaţia Rusă), 2004, nr.9, p.113-114.
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te instituţii juridice să poată fi identificate și studiate ca componente de bază a 
ramurii dreptului transporturilor al Republicii Moldova.

Se menţionează că dreptul transporturilor nu poate fi cercetat ca ramură 
distinctă de drept, așa cum este dreptul civil, dreptul penal sau dreptul con-
stituţional, pe motiv că este alcătuit dintr-un ansamblu de norme ce aparţin 
la diferite ramuri de drept – civil, administrativ, muncii, funciar, internaţional 
și altele15. În consecinţă, autorul (В.И.Троегубов) este de părerea că dreptul 
transporturilor ar fi doar un curs universitar, având scopul de a uni normele 
juridice din diferite ramuri de drept într-un complex unic și de a studia activi-
tatea tuturor felurilor de transport într-un singur sistem.

O viziune similară în acest context are М.А.Тарасов care în manualul 
„Dreptul transporturilor”16 menţionează că deși multitudinea normelor și a 
instituţiilor juridice din diferite ramuri de drept (drept civil, drept adminis-
trativ, dreptul muncii) permit calificarea dreptului transporturilor ca „ramură 
interdisciplinară” complexă de drept, totuși apare întrebarea: care ar fi prin-
cipiile generale și speciale ale „ramurii” respective? În același timp faptul că 
definim dreptul transporturilor, nu înseamnă că ar fi și ramură de drept apar-
te, de rând cu dreptul civil, dreptul constituţional sau dreptul internaţional. 
Aceasta doar ne dovedește că normele juridice ce reglementează activitatea din 
transport, ar trebuie selectate din cuprinsul diferitor acte normative, pentru 
a le sistematiza, ceea ce ar permite în final alcătuirea unui complex de norme 
orientate spre același scop17.

Problema identificării locului pe care îl are dreptul transportului în sis-
temul de drept al statului a fost caracteristică perioadei de până la ’90. Actu-
almente dreptul transporturilor este recunoscut ca ramură a dreptului și ca 
disciplină de studiu în toate statele lumii. Mai mult ca atât, au apărut deja și 
unele direcţii specifice de cercetare, cum ar fi dreptul internaţional al trans-
porturilor sau dreptul internaţional privat al transporturilor.

Deși dreptul transporturilor cuprinde atât elemente din dreptul privat, cât 
și din dreptul public, preponderente sunt normele dreptului privat, astfel încât 
principiile generale și speciale sunt valabile cele din dreptul civil (dreptul ci-

15 Троегубов В.И. Транспортное право. Издательство „Транспорт”. Москва, 1975, p.9.
16 Тарасов М.А. Транспортное право. Издательство Ростовского Университета, 

Ростов-на-Дону, 1968, p.7-8.
17 Тарасов М.А. Договор перевозки. Издательство Ростовского Университета, 

Ростов-на-Дону, 1965, p.20-21.
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vil servește ca drept comun pentru numeroase ramuri ale dreptului privat), la 
bază fiind principiul libertăţii contractuale.

Dreptului civil și dreptului transporturilor le sunt caracteristice și princi-
piul egalităţii părţilor, deoarece cărăușul și pasagerul se află între ei pe aceiași 
poziţie de egalitate în procesul încheierii și executării contractului de transport. 
Aici poate fi adus contraargumentul că în cazul transportului de pasageri este 
prezentă mai mult o adeziune a pasagerului la clauzele contractuale tipice, deja 
prestabilite de către cărăuș pentru toţi clienţii, iar pasagerul doar achită preţul 
și primește biletul de călătorie. Însă chiar dacă contractul de transport de pasa-
geri este unul de adeziune, părţile rămân pe aceeași poziţie de egalitate juridică, 
iar drepturile lor sunt protejate de Legea privind protecţia consumatorilor.

5. Dreptul transporturilor ca disciplină de studiu  
în cadrul facultăţilor de drept

Cunoștinţele din sfera dreptului transporturilor sunt necesare a fi expri-
mate într-un limbaj juridic cât se poate de accesibil, pentru a putea fi ușor asi-
milate de studenţii și masteranzii facultăţilor de drept din republică. Până în 
prezent, cu excepţia unui comentariu la Codul civil și a unor manuale de drept 
civil, legislaţia naţională din transport nu a fost supusă unei analize știinţifico-
didactice și nu a fost corelată cu ideile savanţilor din străinătate, care au scris 
în acest domeniu. Prin urmare cerinţele programei universitare pe de o parte 
și practica de zi cu zi a activităţii de transport, care devine tot mai sporită în 
ultimii ani, determină de a acorda o atenţie deosebită dreptului transporturi-
lor ca obiect de studiu.

Mai mult ca atât, studenţii de la ciclul II masterat vin cu o pregătire mai 
profundă în problemele practice care apar, ei având posibilitatea să combine 
studiile cu activitatea practică, de aceea studierea dreptului transporturilor 
contribuie la lărgirea cunoștinţelor și formarea lor ca buni specialiști.

În programele de învăţământ a universităţilor din București, Iași, Mosco-
va, Sankt-Petersburg ș.a., dreptul transporturilor este o disciplină obligatorie, 
așa cum este dreptul civil, penal, administrativ etc., fiind divizat în două com-
partimente: în partea generală și partea specială. Partea generală este consa-
crată obiectului de reglementare, sistemului de transport, izvoarelor dreptului 
transporturilor, administrării de stat în domeniul transportului, contractului 
de transport de mărfuri, pasageri și bagaje în general, examinarea pretenţiilor 
și acţiunilor în judecată, în timp ce în partea specială se abordează regimul ju-
ridic al fiecărui tip de transport în parte: auto, feroviar, maritim, naval și aerian.
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În ce ne privește, pentru început considerăm binevenit de a concentra ma-
teria de studiu într-un volum unic, făcând abstracţie de partea generală și cea 
specială. În schimb se va încerca abordarea problematicii dreptului transpor-
turilor reieșind din patru nivele: doctrină (autohtonă, română, rusă, franceză și 
sovietică), legislaţie (naţională, dar și a altor state în plan comparativ), practica 
judiciară (colectată din arhiva instanţelor de fond, arhiva unor companii de 
transport și agenţii turistice, precum și de pe portalul oficial al Curţii Supreme 
de Justiţiei a Republicii Moldova) și expunerea argumentată a opiniei proprii cu 
referire la aspectele problematice, cu recomandări și propuneri de lege ferenda.

În alte state, cum ar fi România, Federaţia Rusă, Franţa, Italia, Canada ș.a., 
dreptul transporturilor este recunoscută ca ramură de drept, ca știinţă și ca 
disciplină de studiu, având o evoluţie istorică de predare confirmată de de-
cenii. În Republica Moldova dreptul transporturilor reprezintă o noutate, cu 
toate că la moment există numeroase acte normative și o practică judiciară ce 
pot servi ca fundament știinţific și didactic al predării disciplinei date în ca-
drul facultăţilor de drept.

Ca disciplină de studiu la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din 
Moldova, dreptul transporturilor își are deja o mică experienţă, însă atât pro-
grama de învăţământ, cât și suportul teoretic propus studenţilor se limitează 
la legislaţia în vigoare și la manualele de drept civil, în care sunt abordate și 
aspecte ce ţin de contractul de transport18. Însă aceasta, așa cum bine înţele-
gem, este foarte puţin pentru a dobândi cunoștinţe temeinice, cu atât mai mult 
pentru masteranzi, care vin cu o pregătire mai înaltă, fiind cunoscuţi deja cu 
problemele practice care apar. Cu alte cuvinte, până în prezent nimeni dintre 
profesori nu a încercat de a alcătui un manual de dreptul transporturilor, iar 
materialul care se predă la orele de curs sub formă de conspect este insuficient.

Soluţia de a face trimitere la manualele de dreptul transporturilor din 
România nu are succes, din motiv că legislaţia română este diferită de cea a 
Republicii Moldova. Mai utile se dovedesc a fi manualele și monografiile de 
dreptul transporturilor din Federaţia Rusă, însă ele nu prea sunt în vânzare în 
librăriile autohtone, iar unii studenţi, masteranzi și doctoranzi mai întâmpină 
dificultăţi în cunoașterea limbii ruse.

Așadar, scopul propus la elaborarea acestui manual este de a concepe în 
premieră un suport de curs ce ar fi fundamentat pe o cercetare știinţifico-prac-

18 Mihalache I. Dreptul transporturilor în Republica Moldova – ramură de drept sau dis-
ciplină de studiu în cadrul facultăţilor de drept?, publicat în Studia Universitatis Babeș-
Bolyai. Seria Jurisprudentia (Cluj-Napoca, România), 2010, nr.2, p.121. 
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tică și consacrat predării la ciclul universitar I și II în cadrul facultăţilor de 
drept. Prin aceasta se urmărește și scopul de a ridica nivelul teoretic și practic 
de calificare al juriștilor în chestiunile ce ţin de dreptul transporturilor din 
Republica Moldova, domeniu care a rămas încă puţin investigat în republică.

6. Obiectul și metoda de reglementare  
a dreptului transporturilor

Pentru a determina locul dreptului transporturilor în sistemul naţional de 
drept, vom apela la principalele criterii de delimitare a tuturor ramurilor de 
drept: obiectul și metoda de reglementare.

6.1. Obiectul de reglementare
Obiectul de reglementare juridică al dreptului transporturilor este necesar 

să fie precizat pentru că, în general, când se are în vedere problema constituirii 
unei ramuri de drept, obiectul este considerat ca fiind criteriul fundamental al 
departajării de alte ramuri de drept existente.

Prin obiectul de reglementare al dreptului transporturilor înţelegem totali-
tatea relaţiilor sociale care sunt reglementate de normele din transport. Obiec-
tul de reglementare al dreptului transporturilor se materializează prin activita-
tea de transport. Activitatea de transport poate fi definită ca acea activitate care 
presupune deplasarea în spaţiu a unor persoane sau bunuri cu ajutorul unui 
mijloc de transport și prin utilizarea unei căi de transport19. Într-o altă expu-
nere, obiectul de reglementare al dreptului transporturilor îl constituie relaţi-
ile sociale care se stabilesc între agenţii transportatori și beneficiari (pasageri, 
clienţi, expeditori de mărfuri) în legătură cu prestarea serviciilor de transport, 
utilizând mijlocul de transport ca mijloc al realizării procesului de transport20.

Transportul presupune în sine o serie de elemente, cum sunt: deplasarea 
în spaţiu; persoanele sau bunurile ce fac obiectul acestei deplasări; folosirea 
unui mijloc de transport/vehicul; realizarea deplasării pe o cale de transport21, 
preluarea și predarea mărfurilor de către cărăuș; obligaţia de pază pe parcursul 
deplasării ș.a. De aceea nu toate deplasările în spaţiu constituie obiect al activi-
tăţii de transport. Astfel, transportul în interes personal, transportul de petrol, 
de apă sau gaze prin conducte, transportul de energie electrică, nu pot forma 

19 Stanciu C., op.cit., p.2.
20 Егиазаров В.А., op.cit., p.5.
21 Piperea Gh., op.cit., p.3.
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obiectul unui contract comercial de transport. În aceste situaţii, transportul se 
realizează prin instalaţii proprii și activitatea de transport nu-și are justifica-
rea, nerealizându-se operaţiunile specifice transportului22.

De asemenea, nu sunt considerate activităţi de transport și nu sunt inclu-
se în obiectul dreptului transporturilor tehnologiile noi de deplasarea a unor 
mărfuri cu ajutorul fluxului de apă sau aer, transportul corespondenţei, trans-
misiunile electronice, telefonice, fax, transmisiunile telegrafice, de radio și de 
televiziune. În aceeași situaţie se află și transportul poștal, deoarece este supus 
unor reglementări speciale (convenţii speciale) în care se precizează că nu ne 
aflăm în prezenţa unei activităţi de transport23.

Nu constituie obiect al dreptului transporturilor (respectiv nici al legisla-
ţiei din transport) unele activităţi de deplasare în spaţiu asemănătoare celor 
de transport, însă care se referă la executarea lucrărilor și prestarea serviciilor 
într-un alt domeniu:
– deplasarea cu ajutorul mecanismelor speciale din interiorul fabricilor și 

uzinelor, secţiilor de lucru, laboratoarelor tehnologice, depozitelor ș.a.
– ridicarea și coborârea persoanelor și mărfurilor cu ascensorul în blocuri 

locative, centre de producţie, în subterane, mine de cărbuni și piatră ș.a.
– deplasările distractive cu caracter sportiv, cum ar fi întrecerile de autovehi-

cule sau plimbările cu barca.
– transportul cu autovehicule însă în afara circuitului rutier: în cariere, în 

arene sportive acoperite, pe stadioane, în grădini publice ș.a.
– practica de poligon a militarilor, poliţiștilor, pompierilor, serviciilor cu 

destinaţie specială ș.a.
Criteriile conform cărora aceste activităţi se exclud din obiectul de stu-

diu al dreptului transportului ar fi că: – sunt întrebuinţate spaţii nepublice 
de deplasare, aflate în zone închise, cu destinaţii de altă natură și străină acti-
vităţii de transport; – este utilizat Cosmosul ca mediu de mișcare; – deplasa-
rea se realizează prin instalaţii și tehnici speciale de suport ce constituie parte 
componentă a unor fabrici și uzine, având prin esenţă un alt scop decât cel de 
transportare propriu-zisă24.

Nu poate fi acceptată nici ideea că dreptul transporturilor ar reglementa 
toate relaţiile sociale ce sunt în legătură cu transportul. O asemenea interpre-

22 Stanciu C., op.cit., p.3.
23 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.6.
24 Спирин И.В., op.cit, p.18-19.
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tare ar fi greșită. În primul rând, arătând care este obiectul de reglementare, 
se impune a concretiza ce se înţelege prin noţiunea de transport. Cel mai frec-
vent, transportul se asimilează cu deplasarea în spaţiu a pasagerilor, bagajelor 
și mărfurilor care se efectuează cu una din cele 5 tipuri de transporturi – fe-
roviar, maritim, fluvial, aerian și auto. Obiectul de reglementare al dreptului 
transporturilor nu cuprinde întreaga activitate de transport, ci așa cum s-a 
menţionat, este cu mult mai restrâns.

Activitatea de transport are un înţeles general și variat, pe când obiectul 
de reglementare al dreptului transporturilor se limitează la strămutarea măr-
fii, pasagerilor și a bagajelor de la punctul de pornire la punctul de destina-
ţie, adică transportarea propriu-zisă prevăzută în contractul de transport. Ca 
exemplu, aducem Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M. care se aplică 
tuturor relaţiilor ce ţin de navigaţia maritimă comercială și din care fac parte: 
a) transportul de mărfuri, pasageri, bagaje și poștă; b) pescuitul; c) explorarea 
și exploatarea zăcămintelor de minereuri de pe fundul mării; d) operaţiunile 
de căutare, salvare, remorcaj, pilotaj; e) ridicarea bunurilor scufundate; f) lu-
crările hidrotehnice, tehnice, subacvatice și alte lucrări pe mare; g) lucrările 
de gospodărire a apelor mării; h) controlul sanitar, controlul de carantină, alte 
feluri de control; i) protecţia și păstrarea mediului marin; j) efectuarea de cer-
cetări știinţifice în mediul marin; k) activităţile de instruire; l) sportul și agre-
mentul (art.1). Însă toate aceste elemente nu interesează la studierea dreptului 
transporturilor, ci numai acelea care referă la relaţiile ce decurg din contractul 
de transport încheiat între cărăuș pe de o parte, și călător sau expeditor de 
mărfuri pe de altă parte.

Nu poate constitui obiectul de reglementare al disciplinei noastre transpor-
tul prin conducte. Acest fel de transportare își are un regim juridic aparte fiind 
consacrat printr-o lege organică specială – Legea nr.592 din 26.09.1995 privind 
transportul prin conducte magistrale25. Prevederile legii date nu au nici o legă-
tură cu deplasarea mărfurilor, persoanelor și a bagajelor. Sfera de reglementare 
a legii se limitează la conducte, și anume: cele pentru transportul gazelor na-
turale, petroliere, hidrocarburilor gazoase artificiale și produselor petroliere.

Pentru a înţelege diferenţa majoră care există între cele 5 tipuri de trans-
porturi (auto, feroviar, maritim, naval și aerian) pe de o parte, și transportul 
prin conducte, pe de alta, vom enumera ce se cuprinde în noţiunea de conduc-

25 Legea nr.592 din 26.09.1995 privind transportul prin conducte magistrale, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8 din 08.02.1996.
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te. Așadar, din componenţa conductelor fac parte: mijloacele de conectare la 
staţiile de pompare și epurare; staţiile de compresare și distribuire a gazelor; 
ansamblurile de măsurare a debitului de gaze; staţiile auto de îmbuteliere-gaz; 
construcţiile pentru legăturile tehnologice; liniile de transport de energie elec-
trică și dispozitivele de alimentare cu energie electrică; mijloacele antiincen-
diare, construcţiile antierozionale și cele de protecţie; drumurile permanente, 
pistele de decolare pentru elicoptere, aflate de-a lungul traseelor conductelor 
și căile de acces spre ele; obiectele cu destinaţie social-locativă și alte obiecte ce 
se referă la transportul prin conducte (art.2 din Legea privind transportul prin 
conducte magistrale). Construcţia conductelor se efectuează de către organi-
zaţii specializate în construcţie și montaj, conform unor proiecte, cu respecta-
rea normelor, standardelor și regulilor de construcţie.

6.2. Metoda de reglementare în dreptul transporturilor
6.2.1. Dispoziţii generale
Prin metoda de reglementare se înţelege totalitatea de mijloace și proce-

dee pe care le folosește statul pentru a influenţa o anumită categorie de relaţii 
sociale. Mijloacele și procedeele sunt de fiecare dată diferite, deoarece fiecare 
ramură de drept își are obiectul ei de reglementare. Între obiectul și metoda de 
reglementare există o strânsă corelaţie. Normele de drept pot interzice anumi-
te acţiuni din partea participanţilor la raporturile juridice, le pot prescrie un 
anumit comportament ori lasă la discreţia părţilor să aleagă caracterul relaţii-
lor dintre ele26. Încălcarea normei de drept angajează constrângerea din par-
tea statului. Deși această trăsătură este valabilă pentru orice ramură de drept, 
totuși fiecare ramură își are căile și mijloacele sale cu care influenţează asupra 
relaţiilor din sfera ei de reglementare.

În ce privește metoda de reglementare în dreptul transporturilor, prin ea 
înţelegem ansamblul de procedee și mijloace cu ajutorul cărora se realizea-
ză reglementarea juridică a relaţiilor sociale ce constituie obiectul dreptului 
transporturilor. Într-un alt sens, ar fi mijloacele juridice prin care se acţio-
nează asupra raporturilor din transport27 sau modul prin care statul, folosind 
normele de drept poate influenţa asupra comportamentului persoanelor parti-
cipante la raporturile din transport.

26 Baieș S., Roșca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ediţia 
a II-a. Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, Chișinău, 2005, p.42.

27 Стрельникова И.А. К вопросу о методе транспортного права, publicat în 
Современное право (Federaţia Rusă), nr.5, 2008, p.60.

34 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



Cu toate că dreptul transporturilor își are obiectul său de reglementare, el 
nu constituie o ramură de drept separată. Acest lucru poate fi explicat în felul 
următor. Așa cum se cunoaște, orice ramură a dreptului are obiect și metodă 
de reglementare aparte. Dreptul transporturilor cuprinde în sine relaţii socia-
le diferite după specificul și natura lor juridică: relaţii patrimoniale, relaţii de 
organizare și administrare, relaţii de muncă și funciare. Fiecare dintre aceste 
relaţii sociale își are propria sa metodă de reglementare ce a preluat-o de la 
ramura de drept căreia îi aparţine această relaţie socială – dreptului civil, drep-
tului administrativ, dreptului muncii sau dreptului funciar.

În așa mod, relaţiile de organizare și administrare aparţin ramurii dreptu-
lui administrativ și sunt influenţate prin metoda subordonării faţă de hotărâri-
le emise de organele de stat. Această metoda a subordonării se aplică și pentru 
relaţiile financiare și funciare din ramura dreptului transporturilor. Relaţiile 
patrimoniale din dreptul transporturilor își au originea lor în ramura drep-
tului civil, ce are la bază principiul egalităţii juridice a subiectelor, iar metoda 
este cea dispozitivă.

Dreptul transporturilor reprezintă, așadar, un complex de acte normative 
în care se includ atât elemente de drept public, cât și de drept privat, ceea ce 
implică întrebuinţarea mai multor metode de reglementare, însă principale le 
considerăm a fi metodele: dispozitivă (permisivă), prohibitivă (a interzicerii) 
și onerativă (a obligării pozitive). Aceste metode constituie mecanismul de 
reglementare în dreptul transporturilor. Ele se aplică cu referire la raporturi 
juridice concrete în care metoda de reglementare se deduce din felul în care 
legiuitorul s-a exprimat la formularea normei juridice.

În literatura de specialitate mai sunt menţionate și două metode suplimen-
tare: coercitivă și de recompensă28. Făcând o analiză a tuturor actelor normative 
ce constituie obiectul dreptului transporturilor, înţelegem că preponderentă este 
metoda imperativă (prohibitivă și onerativă) pe motiv că majoritatea normelor 
ţin de organizarea și administrarea în activitatea de transport, și doar un mic 
segment cuprinde reguli dispozitive de drept civil. În legislaţia naţională din 
transportul aerian, spre exemplu, nu găsim nici o normă dispozitivă. Aceasta 
deoarece legislaţie aeriană civilă în Republica Moldova în prezent nu există, fiind 
aplicabile normele convenţiilor internaţionale și cele din Codul civil al R.M.29.

28 Стрельникова И.А., op.cit., p.60-61.
29 Mihalache I. Evoluţia izvoarelor juridice de reglementare a răspunderii civile în trans-

portul aerian al Republicii Moldova, publicat în Revista Naţională de Drept, 2009, nr.6, 
p.23-29.
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6.2.2. Metoda dispozitivă
Metoda dispozitivă acordă persoanelor dreptul de a-și alege singure con-

duita în cadrul raporturilor din transport. La baza metodei dispozitive se află 
principiul libertăţii contractuale. În conformitate cu acest principiu, subiectele 
pot să-și aleagă de sine stătător persoanele cu care să încheie acte juridice ci-
vile, să negocieze condiţii contractuale30. În temeiul art.667 alin.(1) din Codul 
civil, părţile pot încheia în mod liber, în limitele normelor imperative de drept, 
contracte și pot stabili conţinutul lor.

Astfel că subiectele dreptului transporturilor pot să-și aleagă singure cea-
laltă parte cu care să încheie contractul de transport și să negocieze condiţiile 
contractuale, în cazul în care contractul nu este unul de adeziune. Toate con-
tractele de transport de persoane sunt de adeziune, pasagerul urmează doar să 
accepte sau nu clauzele prestabilite ale contractului, inclusiv preţul care este 
unul tarifar. În schimb contractele de transport de mărfuri, cu unele excepţii, 
sunt negociabile.

Ca exemplu de metodă dispozitivă avem norma de la art.23 alin.(1) din 
Codul transporturilor auto, potrivit căreia la predarea bagajelor la transport, 
călătorul este în drept să declare valoarea acestora, achitând taxa stabilită de 
Guvern. Așadar, rămâne la discreţia călătorului dacă să declare sau nu contra 
unei taxe suplimentare bunurile din bagaj. O altă normă dispozitivă este aceea 
că mărimea plăţii pentru transporturile de mărfuri și serviciile de transport și 
expediţie se determină prin înţelegerea părţilor care încheie aceste contracte 
(art.35 Codul transporturilor auto). Fiind pe poziţie de egalitate juridică, cără-
ușul și expeditorul pot liber să negocieze asupra mărimii costului de prestare a 
serviciilor de transport și expediţie de mărfuri.

6.2.3. Metoda prohibitivă
Metoda prohibitivă aduce interdicţii și impune obligaţia abţinerii de la să-

vârșirea anumitor acţiuni. Metoda prohibitivă o deducem din art.23 alin.(2) a 
Codului transportului auto în care există o interdicţie expresă, că nu sunt ad-
mise la transport în calitate de bagaje de mână: substanţe inflamabile, explozi-
ve, otrăvitoare, toxice, radioactive, corosive, nocive și rău mirositoare, precum 
și obiectele ce ar putea murdări mijlocul de transport auto sau îmbrăcămintea 
și obiectele altor călători.

Un alt exemplu de normă prohibitivă servește cea de la art.149 a Codului 
navigaţiei maritime comerciale. La alin.(1) se menţionează că transportatorul 

30 Baieș S., Roșca N., op.cit., p.46-47.
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este obligat să aducă nava, până la data plecării ei în cursă, în bună stare de 
navigabilitate, să asigure deplina ei conformitate cu normele tehnice de na-
vigaţie, să o echipeze și să o aprovizioneze cu tot necesarul. În schimb la alin.
(3) legiuitorul indică clar că acordul părţilor privind transportul de mărfuri 
care contravine alin.(1) este nul. Așadar, înţelegem că printr-o normă impe-
rativ-prohibitivă, Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M. îi interzice 
cărăușului orice transportare de mărfuri în cazul în care nava maritimă nu 
corespunde cerinţelor legii.

6.2.4. Metoda onerativă
Metoda onerativă cuprinde norme juridice care obligă cărăușii, pasage-

rii și expeditorii de mărfuri să îndeplinească anumite acţiuni sau să respec-
te anumite reguli din transport. Metoda onerativă este frecventă în codurile 
transportului auto, feroviar și navigaţiei maritime comerciale. Astfel, în teme-
iul art.21 din Codul transporturilor auto călătorul este obligat: a) să achite la 
timp și în întregime costul călătoriei, să păstreze biletul până la punctul său de 
destinaţie și să-l prezinte la cererea reprezentanţilor organelor de control; b) să 
respecte ordinea de urcare și coborâre în/din autobuz (microbuz); c) aflându-se 
în autobuz (microbuz), să respecte cerinţele Regulamentului transporturilor 
auto de călători și bagaje.

Într-o altă normă se menţionează expres că tarifele pentru transporturile 
de călători și bagaje în traficul urban se aprobă de autorităţile administraţiei 
publice locale, iar în traficul suburban, interurban și internaţional – de orga-
nul de specialitate al autorităţii publice centrale (art.36 alin.(2) Codul trans-
porturilor auto).

Călătorii sunt obligaţi să respecte ordinea publică, regulile de compor-
tament în vagoane, în încăperile din gară și să nu producă daune bunurilor 
transportului feroviar (art.15 Codul transportului feroviar), norme care de al-
tfel sunt prevăzute și în alte legi și regulamente din transportul feroviar, auto, 
maritim și aerian.

Norme cu caracter onerativ se conţin și în Codul navigaţiei maritime co-
merciale al R.M. Un prim exemplu este art.27, conform căruia permisul de na-
vigaţie se acordă doar după ce se stabilește că nava satisface exigenţele de sigu-
ranţă a navigaţiei maritime, de ocrotire a vieţii omenești pe mare și de protecţie 
a mediului înconjurător. La art.64 alin.(1) se dispune că în caz de coliziune cu 
altă navă maritimă, comandantul fiecăreia dintre navele intrate în coliziune are 
obligaţia ca, fără un pericol serios pentru pasageri, echipaj și navă, să acorde 
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toată asistenţa posibilă celeilalte nave, pasagerilor și echipajului ei. De aseme-
nea, dacă o persoană la bord are nevoie de asistenţă medicală urgentă care nu i 
se poate acorda în larg, comandantul are obligaţia de a face escală în portul cel 
mai apropiat (art.25).

La apariţia metodei onerative de reglementare în dreptul transporturilor 
are importanţă faptul că transporturile sunt administrate de stat prin inter-
mediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Autori-
tăţii Aeronautice Civile a R.M. și organelor administraţiei publice locale. De 
asemenea, în capitalul social al celor mai importante organizaţii de transport 
de pe piaţa Republicii Moldova anume statul este cel care deţine cota parte 
majoritară, cum este Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”, Î.S.C.A. „Air Moldova”, 
„Portul Internaţional Giurgiulești” etc. Metoda onerativă este determinată și 
de sistemul tarifar prin care statul stabilește costuri unice a biletelor de călăto-
rie pentru fiecare tip de transport.

6.2.5. Metoda coercitivă
Metoda coercitivă se aplică în scop de sancţionare. În Codul transportului 

feroviar avem situaţia când expeditorul de mărfuri care s-a făcut vinovat de 
reţinerea vagoanelor sau containerelor în staţia de cale ferată peste termenele 
stabilite poartă răspunderea patrimonială în mărimea prevăzută la art.135 și 
137. La fel, pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor, calea fe-
rată și expeditorul de mărfuri se sancţionează cu amendă în mărimile stabilite 
la art.125 din același cod.

În Codul transporturilor auto găsim că dacă în bagajele prezentate la trans-
port se vor descoperi obiecte, a căror transportare în calitate de bagaje este 
interzisă, proprietarul bagajelor va fi sancţionat cu o amendă în mărimea sta-
bilită de legislaţie (art.46). Norma dată este valabilă și în transportul feroviar, 
maritim și aerian.

6.2.6. Metoda recompensei
Metoda recompensei constă în acordarea unei indemnizaţii bănești sau 

unei aprecieri de ordin moral. În temeiul Codului navigaţiei maritime comer-
ciale, pentru terminarea încărcării navei maritime înainte de expirarea timpu-
lui convenit în contractul de navlosire (de charter), poate fi stabilită navlosito-
rului, prin acord între părţi, o indemnizaţie denumită despatch. În lipsa unui 
acord între părţi, despatch-ul va fi egal cu jumătate din taxa de staţionare a 
navei (art.154 alin.(4)).
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7. Izvoarele dreptului transporturilor
7.1. Consideraţii introductive
Sistemul izvoarelor dreptului transporturilor reprezintă totalitatea actelor 

normative ce reglementează activitatea din transport și care sunt aranjate în 
dependenţa de forţa lor juridică.

Principalele izvoare ale dreptului transporturilor din Republica Moldova 
sunt codurile pentru fiecare tip de transport în parte, legile speciale, precum 
și regulamentele, hotărârile, dispoziţiile și instrucţiunile emise de Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, organele administraţiei publice 
locale și de organele de conducere ale fiecărei organizaţii de transport în parte.

Prezintă interes faptul că în perioada sovietică aproape toate actele nor-
mative din transport erau alcătuite după modelul legilor unionale valabile pe 
întreg teritoriul U.R.S.S. și chiar dacă ţara noastră avea careva legi proprii, ele 
erau aproape similare cu legile elaborate la Moscova. Foarte mult timp trans-
portul în legislaţia naţională a fost reglementat prin normele Codului civil al 
R.S.S. Moldovenești din 1964 (Capitolul 31 „Transportul” art.383-397; Capito-
lul 32 „Expediţia” art.398-401)31, care a fost abrogat tocmai în anul 2002, odată 
cu adoptarea noului Cod civil al R.M.

O problemă era că prevederile vechiului cod erau consacrate în mare parte 
transportului auto, fără a putea fi aplicate pe deplin și altor categorii de trans-
porturi. Mai mult ca atât, începând cu anul 1991, ritmurile dezvoltării econo-
miei de piaţă și a libertăţii contractuale a demonstrat că aceste norme deveni-
seră insuficiente și chiar nepotrivite. Se crease o situaţie dificilă când Republica 
Moldova deși devenise stat independent și suveran, nu dispunea de o legislaţie 
adecvată cu privire la transport. O perioadă de timp a continuat a fi aplicată 
legislaţia fostei U.R.S.S., în măsura în care nu era în contradicţie cu principiile 
suverane ale statului. Spre exemplu, Codul aerian al U.R.S.S. din 1983 a avut 
aplicare până în anul 1997 când a fost adoptată Legea aviaţiei civile a Republi-
cii Moldova și până în prezent încă nu cunoaște o abrogare expresă.

7.2. Izvoare de drept intern – legi și alte acte normative
La etapa actuală activitatea de transport în Republica Moldova este regle-

mentată de coduri, legi speciale și alte acte normative subordonate legii. Nor-

31 Сodul civil al R.S.S.M., aprobat de Sovietul Suprem al R.S.S.M. la 26 decembrie 1964, 
publicat în Veștile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldovenești nr.36 din 1964. În prezent 
este abrogat.
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mele cu caracter de comerţ din legislaţia naţională sunt prevăzute în Codul ci-
vil al Republicii Moldova32, de aceea spunem că reglementările de ordin gene-
ral pentru raporturile de transport cu caracter de comercialitate sunt cuprinse 
în Codul civil, iar reglementările de ordin special – în legislaţia fiecărui tip de 
transport luat în parte, și anume:
– în transportul auto:

a) Codul transporturilor auto al Republicii Moldova33;
b) Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului R.M. nr.854 din 200634;
c) Regulamentul transporturilor auto de mărfuri din 09 decembrie 199935;

– în transportul feroviar:
a) Codul transportului feroviar al Republicii Moldova36;
b) Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călă-

tori, bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului R.M. nr.238 din 200537;

– în transportul maritim:
Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova38;

– în transportul aerian relaţiile comerciale sunt reglementate în întregime 
de Convenţia de la Montreal pentru unificarea unor reguli referitoare la 

32 În Republica Moldova avem sistemul unitar al dreptului privat. Codul civil include atât 
normele civile, cât și cele de comerţ. Pe când în România, spre exemplu, este prezent 
sistemul dualist al dreptului privat, deoarece există și Codul comercial, astfel încât nor-
mele de comerţ sunt cuprinse în Codul comercial al României, iar normele civile în 
Codul civil al României. 

33 Codul transporturilor auto al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.116-XIV din 
29.07.98, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90-91 din 01.10.1998.

34 Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului R.M. nr.854 din 28.07.06, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.124-125 din 08.08.2006.

35 Regulamentul transporturilor auto de mărfuri din 09 decembrie 1999, publicat în Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr.42-44/141 din 20.04.2000.

36 Codul transportului feroviar al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.309-XV din 
17.07.2003, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.226 din 14.11.2003.

37 Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, măr-
furi și mesagerii în interes propriu, anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.238 din 25 
februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39.

38 Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.599-
XIV din 30.09.1999, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/2 din 
11.01.2001. 
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transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 199939, la 
care statul nostru a aderat la 05 decembrie 200840.
Deși pentru fiecare categorie de transporturi pot fi enumerate și alte acte nor-

mative, ele interesează mai puţin domeniul de studiu al disciplinei noastre din 
motiv că cuprind în întregime norme de drept public, în timp ce dreptul trans-
porturilor are ca obiect de studiu acele raporturi juridice care sunt bazate pe ac-
tivitatea de întreprinzător și reies dintr-un contract de transport valabil încheiat.

Cu părere de rău până în prezent nu există un Cod aerian și un Cod al 
transportului naval al Republicii Moldova. În privinţa elaborării Codului aeri-
an al R.M. se duc anumite discuţii, totuși careva acţiuni concrete de elaborare 
a lui nu au început41. În schimb proiectul Codului transportului naval al Re-
publicii Moldova a fost alcătuit deja, a trecut cu bine procedura de expertizare, 
dar cauzele tergiversării examinării lui în Parlament nu sunt cunoscute.

7.3. Izvoare de drept internaţional – convenţii, acorduri,  
 protocoale, uzanţele maritime și portuare

Legislaţia internaţională la care Republica Moldova este parte are forţă ju-
ridică superioară celei naţionale. Conform art.2 alin.(2) din Legea cu privire 
la transporturi, dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este 
parte prevăd alte norme decât cele cuprinse în legislaţia naţională cu privire la 
transporturi, se aplică normele acordurilor internaţionale.

Așadar, izvoarele dreptului naţional trebuie aduse în concordanţă cu con-
venţiile la care statul nostru a aderat. Dacă în legile interne se constată contra-
ziceri sau greșeli, atunci legile se interpretează potrivit convenţiei. De regulă 
prevederile convenţiilor au incidenţă numai asupra transporturilor care se 
efectuează în trafic internaţional, pe când în cazul celor în trafic naţional se 
aplică legile interne.

Izvoarele de drept internaţional nu pot acoperi toate raporturile de trans-
port, de aceea apare întrebarea: dacă nu există convenţie într-un anumit dome-
niu, cum procedăm? Răspunsul este redat la art.5 alin.(2) din Codul transpor-
turilor auto, că în cazul în care nu există tratat sau acord, transporturile auto 

39 Convenţia de la Montreal din 1999 pentru unificarea unor reguli referitoare la trans-
portul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28.05.1999, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L194, 2001, p.39-49.

40 Republica Moldova a aderat prin Legea nr.254-XVI din 05.12.2008, publicată în Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova nr.230-232 din 23.12.2008.

41 Mihalache I., op.cit., p.49.
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internaţionale se efectuează în conformitate cu cerinţele în vigoare ale statului 
pe al cărui teritoriu agentul transportator realizează transportul de călători, 
bagaje sau mărfuri.

Ţinând cont că dreptul transporturilor are ca obiect doar acele raporturi 
care apar din contractul de transport, izvoarele internaţionale ale dreptului 
transporturilor sunt:
– în transportul auto: a) Convenţia cu privire la contractul de transport in-

ternaţional auto de pasageri și bagaje (CFR), semnată la Geneva la 1 martie 
197342; b) Convenţia cu privire la transportul rutier internaţional de pasa-
geri și bagaje, semnată la Bișkek la 9 octombrie 199743;

– în transportul feroviar: a) Acordul privind transportul internaţional fero-
viar de mărfuri (SMGS) (în redacţie nouă, cu modificări și completări până 
la 1 iulie 2008), întocmit la Moscova, în vigoare de la 1 noiembrie 1951; b) 
Acordul privind transportul internaţional de călători (SMPS) (cu modifi-
cări și completări până la 1 mai 2007), întocmit la Moscova, în vigoare de la 
1 noiembrie 195144;

– în transportul maritim ca sursă principală servește Codul navigaţiei ma-
ritime comerciale în care sunt incluse și dispoziţii privitoare la raporturile 
comerciale internaţionale.
Republica Moldova are încheiate numeroase acorduri bilaterale și multila-

terale. Acordurile bilaterale vizează colaborarea reciprocă cu un anumit stat, 
stabilindu-se anumite facilităţi în relaţiilor comerciale cu acel stat, iar în acest 
sens Republica Moldova are încheiate peste 100 de acorduri, pentru toate cate-
goriile de transport.

Acordurile multilaterale contribuie la accesul pe piaţa internaţională și la 
dezvoltarea relaţiilor economice, a comerţului și transportului între statele 

42 Convenţia cu privire la contractul de transport internaţional auto de pasageri şi bagaje 
(CVR), semnată la Geneva la 1 martie 1973, Republica Moldova a aderat prin Legea 
nr.308 din 26.10.2006, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.174-177 
din 10.11.2006.

43 Convenţia cu privire la transportul rutier internaţional de pasageri şi bagaje, semnată 
la Bişkek la 9 octombrie 1997, statul nostru a aderat prin Legea nr.192 din 08.05.2003, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.97 din 31.05.2003. 

44 Hotărârea Guvernului R.M. nr.439 din 16.07.2009 pentru aprobarea Acordului privind 
transportul internaţional feroviar de mărfuri, întocmit la Moscova, în vigoare de la 1 iulie 
2008, și a Acordului privind transportul internaţional de călători, întocmit la Moscova, 
în vigoare de la 1 mai 2007 în redacţia nouă, emise de Organizaţia de Colaborare a Căilor 
Ferate, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.115-117 din 24.07.2009.
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semnatare. Unul dintre cele mai importante acorduri multilaterale încheiate 
de statul nostru este Acordul privind dezvoltarea coridorului de transport in-
ternaţional Europa-Caucaz-Asia45 prin care ţările au stabilit între ele un regim 
mai favorabil cu referire la transportul de mărfuri și controlul lor la frontieră, 
sprijinul transportului comercial aerian, maritim, auto și feroviar, reducerea 
staţionărilor neproductive ș.a.

7.4. Uzanţele ca izvor al dreptului transporturilor
În sfera transportului uzanţele își au aplicarea doar cu referire la transpor-

tul maritim comercial. Definirea uzanţei este realizată de Codul civil al R.M. 
Conform art.4, uzanţa reprezintă o normă de conduită care, deși neconsfinţită 
de legislaţie, este general recunoscută și aplicată pe parcursul unei perioade 
îndelungate într-un anumit domeniu al raporturilor civile. Uzanţa se aplică 
numai dacă nu contravine legii, ordinii publice și bunelor moravuri.

Uzanţele mai sunt numite și obiceiuri juridice. Ele apar fără implicarea or-
ganelor puterii de stat, însă ulterior sunt recunoscute de stat46. Administraţia 
portului maritim cunoaște uzanţele care se aplică în regiunea respectivă. Cel 
mai frecvent obiceiurile juridice se întrebuinţează cu participarea navelor ma-
ritime străine. În aceste cazuri se ţine cont nu doar de regulamente și contrac-
te, ci și de obiceiurile general recunoscute în porturi.

Uzanţele se aplică când nici în lege și nici în contract nu sunt reglementate 
raporturile juridice dintre părţi, precum și în cazul trimiterilor exprese în con-
tractul de charter sau în conosament la obiceiurile portului47.

Însă nu orice obicei devine și obicei juridic. În același timp obiceiul juri-
dic nu trebuie confundat cu obiceiurile simple, precum că timp îndelungat, în 
condiţii similare, se proceda anume în așa fel. Simplele obiceiuri (tradiţiile) re-
prezintă numai faza premergătoare. Pentru a fi numite uzanţe, ele urmează a fi 
recunoscute de stat, fapt ce le oferă calitatea de obiceiuri juridice (uzanţe). Spre 
exemplu, întâmpinarea de către o navă cu saluturi și claxonări a unei alte nave 
maritime care se apropie este un obicei fără importanţă sub aspect juridic.

45 Acord-cadrul multilateral nr.EUCAS din 08.09.98 privind dezvoltarea coridorului de 
transport internaţional Europa-Caucaz-Asia, publicat în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova nr.000 din 08.09.1998.

46 Самойлович П.Д. Правовое оформление морских перевозок грузов. Издатель-
ство Водтрансиздат, Москва, 1954, p.142-160. 

47 Тарасов М.А. Транспортное право. Издательство Ростовского Университета, 
Ростов-на-Дону, 1968, p.25.
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Există deosebire între cerinţele unei uzanţe prevăzută la art.4 a Codului 
civil al R.M și cerinţele uzanţelor din transportul maritim. Astfel că în trans-
portul maritim nu este suficient că „anumite reguli de conduită au fost respec-
tate o perioadă de timp îndelungat și cei care le-au respectat le-au considerat 
obligatorii”48, ci este necesar ca ele să fie sistematizate prin codificarea lor de 
organul administraţiei de stat competent. În acest context, conform Codului 
navigaţiei maritime comerciale, printre funcţiile directorului de port maritim 
se numără și editarea culegerii uzanţelor portuare (art.82).

Uzanţa suplinește dispoziţiile legii în locurile prevăzute expres de lege. 
Conform art.11 din Codul navigaţiei maritime comerciale, includerea în con-
tracte a uzanţelor navigaţiei maritime comerciale se admite în cazul în care 
părţile sunt în drept să deroge de la dispoziţiile prezentului cod. În calitate de 
exemplu aducem toate prevederile din Codul navigaţiei maritime comerciale 
care confirmă că uzanţele în raporturile comerciale din transportul maritim 
își au aplicarea numai cazurile stabilite de cod, și anume:

Art.152: „ (...) nici o marfă nu va fi stivuită pe punte fără consimţământul 
scris al expeditorului, cu excepţia celor permise de a fi transportate pe punte în 
conformitate cu reglementările în vigoare și cu uzanţele de cutumă”.

Art.153: „În cazul transportului maritim în bază de charter, transporta-
torul trebuie să notifice în scris navlositorului sau expeditorului că nava este 
gata de încărcare sau va fi gata într-un anumit timp. Data și ora la care se face 
notificarea se stabilesc prin acordul părţilor, iar în lipsa unui astfel de acord, 
prin uzanţele portului de încărcare”.

Art.154: „Staliile, care înseamnă timpul acordat navlositorului de către 
transportator pentru încărcarea navei, se stabilesc prin acordul părţilor, iar în 
lipsa unui astfel de acord, prin uzanţele portului de încărcare”.

Art.155 alin.(3): „În lipsa unui acord între părţi, contrastaliile și indem-
nitatea de întârziere se stabilesc în funcţie de uzanţele portului de încărcare”.

Art.300 pct.(a): „Vor fi recunoscute ca avarie particulară pierderea mărfu-
rilor transportate la bord cu încălcarea regulilor și uzanţelor navigaţiei mari-
time comerciale”.

Așadar, în dreptul transporturilor uzanţele reprezintă izvor de drept, ele își 
au aplicare doar în transportul maritim, apar de pe urma obiceiurilor locale, 
care ulterior sunt recunoscute de administraţia maritimă a Republicii Moldo-
va care realizează sistematizarea și codificarea lor, le editează pentru informa-

48 Eșanu N. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul I. Chișinău: 
Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2006, p.30-31.
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rea publică, conferindu-le în așa mod și forţă juridică. Ele există pe motiv că 
statul însuși le recunoaște ca izvor al dreptului.

8. Concluzii
Generalizând cele expuse, ajungem la următoarele concluzii:

– la etapa de faţă Dreptul transporturilor în Republica Moldova este încă în 
faza de formare. După cum e și firesc pentru orice început, cele dintâi în-
cercări au fost realizate prin instituirea disciplinei opţionale în curriculu-
mul universitar pentru studenţii anului III. Se necesită o deschidere mult 
mai amplă, cu atât mai mult că se conturează deja o doctrină în domeniu și 
o practică judiciară bogată.

– deși în doctrina altor state pot fi întâlnite păreri pro și contra existenţei 
Dreptului transporturilor ca ramură de drept aparte, în ce ne privește, sub-
liniem că în prezent, faptul de a susţine cu fermitate că Dreptul transpor-
turilor constituie ramură distinctă de drept, ar însemna discuţii contra-
dictorii cu adepţii dreptului civil din motiv că o parte dintre doctrinarii 
civiliști autohtoni privesc încă foarte rigid delimitarea ramurilor din ca-
drul sistemului de drept privat, focalizând totul în ramura dreptului civil, 
iar celelalte direcţii de cercetare considerându-le ca instituţii juridice, ceea 
ce nu este corect. Nimeni nu mai contestă în prezent importanţa și valoarea 
știinţifico-practică a Dreptului transporturilor, de aceea perspectiva sepa-
rării ei de Dreptul civil devine tot mai evidentă.

– a susţine că Dreptul transporturilor este doar o disciplină de studiu este prea 
puţin. Se impune crearea unui curs special la ciclul II (Master). Mai mult ca 
atât, sunt necesare teze de doctor și doctor habilitat prin care s-ar oferi o bază 
știinţifică și o iniţiere în problematica Dreptului transporturilor.
Din nefericire, în Republica Moldova există puţine lucrări știinţifice con-

sacrate Dreptului transporturilor, în timp ce în alte state sunt prezente sute 
de publicaţii știinţifice la acest capitol. Acesta este și unul din motivele pentru 
care Dreptul transporturilor nu este pregătit a deveni ramură de drept în ţara 
noastră, ci este mai degrabă o instituţie (subramură) de drept.

Pentru consolidarea Dreptului transporturilor, pe viitor este necesară o 
conlucrare între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al 
R.M. și universităţile din republică, în vederea susţinerii financiare a activităţii 
editoriale (monografii și suporturi de curs). Un aport considerabil în acest sens 
poate aduce Curtea Supremă de Justiţie a R.M., prin generalizarea practicii 
judiciare din transport.
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Capitolul II
SISTEMUL NAŢIONAL AL TRANSPORTURILOR
(principii, clasificare, organe de conducere, perspective de viitor)

Planul
1. Principiile aplicabile în activitatea de transport

1.1. Aspecte generale
1.2. Principiul supravegherii de stat a activităţii de transport
1.3. Principiul liberei iniţiative din partea agenţilor economici
1.4. Principiul colaborării
1.5. Protecţia vieţii umane și a mediului înconjurător
1.6. Alte principii

2. Clasificarea transporturilor
2.1. După tipul mijloacelor de transport folosite  

(auto, feroviar, aerian, maritim, naval)
2.2. După obiectul transportului (persoane, bunuri)
2.3. După criteriul trecerii sau nu a frontierei de stat  

(interne, internaţionale)
2.4. După numărul mijloacelor de transport (succesive, combinate)
2.5. Transporturi prestate în interes public (regulate, neregulate,  

în regim de taxi, urbane, suburbane, interurbane)
2.6. Transporturi efectuate în folos propriu (de serviciu, familiale)

3. Organele de conducere în activitatea de transport
3.1. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor  

al Republicii Moldova: atribuţii, obiective, strategii
3.2. Administraţia publică locală. Organizaţiile de transport.  

Relaţii de colaborare

1. Principiile aplicabile în activitatea de transport
1.1. Aspecte generale
În cadrul activităţii de transport, fiecare categorie de transport își are par-

ticularităţile sale specifice, determinate de tipul mijlocului de transport sau 
de felul căii de transport (pe mare, pe uscat sau prin aer) utilizate. Cu toate 
acestea, există principii comune ce guvernează întreaga activitate de transport, 
indiferent de specificul sau categoria sa.

Dat fiind faptul că transportul are o funcţie esenţială în dezvoltarea eco-
nomică a statului și ţinând seama de utilitatea transportului în general, prin-



cipiile care guvernează această materie trebuie să fie de un real suport pentru 
dezvoltarea ramurii dreptului transporturilor.

Luând ca bază principiile de drept, prin ele se va căuta de a susţine și a încu-
raja pe căi legale organizaţiile care prestează servicii de transportare a mărfu-
rilor și pasagerilor, precum și de a proteja drepturile și interesele tuturor pasa-
gerilor ca consumatori de rând ai acestor servicii. Deși aceste principii nu sunt 
concentrate într-un singur act normativ, ele pot fi deduse din mai multe izvoare 
juridice, care se raportează la diferite categorii de transport, însă fără a altera 
esenţa și importanţa principiilor date în ramura dreptului transporturilor.

Din prima categorie de principii fac parte cele ce ţin de sarcinile și pri-
orităţile de bază ale statului în ramura dreptului transporturilor. Ele pot fi 
selectate din art.3 al Legii nr.1194 din 21.05.97 cu privire la transporturi1, fiind 
garantate și realizate în practică de Ministerul Transporturilor și Infrastruc-
turii Drumurilor, de autorităţile administraţiei publice locale și de alte organe 
abilitate care în comun asigură: a) satisfacerea necesităţilor economiei naţi-
onale în transportul de mărfuri și de călători; b) crearea condiţiilor pentru 
dezvoltarea, pe baza concurenţei, a serviciilor de transport prestate de agenţii 
transportatori; с) apărarea intereselor juridice și economice ale întreprinderi-
lor și organizaţiilor care prestează servicii de transport, precum și ale benefi-
ciarilor de aceste servicii.

1.2. Principiul supravegherii de stat a activităţii de transport
Statul deţine un rol important în dezvoltarea ramurii dreptului transpor-

turilor. Anume statul prin intermediul organului său reprezentativ, care este 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, efectuează o supra-
veghere permanentă pentru ca relaţiile comerciale și cele de administrare din 
cadrul organizaţiilor de transport să se realizeze în conformitate cu legea.

Spre exemplu, conform art.6 din Codul navigaţiei maritime comerciale al 
R.M., supravegherea de stat asupra navigaţiei maritime comerciale se exercită 
în privinţa: a) asigurării siguranţei navigaţiei maritime comerciale, ocrotirii 
vieţii omenești pe mare, protecţiei și păstrării mediului marin; b) brevetării de 
specialiști în domeniul transportului maritim; c) înregistrării de stat a navelor, 
serviciului de asistenţă și salvare, serviciului de pilotaj și serviciului de dirijare 
a circulaţiei navelor; d) certificării utilajului navelor; e) respectării legislaţiei 

1 Legea Republicii Moldova nr.1194-XIII din 21.05.97 cu privire la transporturi, publica-
tă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-68 din 16.10.1997
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naţionale cu privire la navigaţia maritimă comercială și a convenţiilor inter-
naţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte. În mod similar se 
realizează supravegherea activităţii de transport în ramura transportului auto, 
feroviar și aerian.

1.3. Principiul liberei iniţiative din partea agenţilor economici
Statul nu este în drept de a se implica în activitatea organizaţiilor de trans-

port decât în cazurile expres prevăzute de lege. După cum s-a menţionat, statul 
deţine rolul de supraveghetor al activităţii administrative și comerciale pe care 
o desfășoară organizaţiile de transport, dar fără o intervenţie în afacerile lor 
interne. Potrivit art.4 alin.(6) din Legea cu privire la transporturi, imixtiunea 
autorităţilor administraţiei publice locale în activitatea economică a întreprin-
derilor de transport, precum și distragerea personalului lor de exploatare la 
alte lucrări nu se admite decât în cazurile prevăzute de legislaţie.

Acest aspect a fost reflectat reușit în cazul transportului feroviar. Potrivit 
art.13 din Codul transportului feroviar al R.M., întreprinderile și instituţiile de 
transport feroviar își desfășoară activitatea economico-financiară cu respecta-
re principiilor reglementării de stat și a autogestiunii economico-financiare. 
Aceasta presupune o conlucrare dintre organele statului și transportatori pen-
tru crearea infrastructurii de transport, dar și respectarea drepturilor trans-
portatorilor de a-și realiza propria lor gestiune, administrativă și financiară.

Spre exemplu, construcţia și reconstrucţia liniilor ferate, a gărilor, tunelu-
rilor, platformelor pentru călători și a altor obiecte ale transportului feroviar, 
pot fi efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat, dar și din mijloacele 
proprii ale căii ferate.

Un alt exemplu care ne dovedește cum pot fi aplicate în comun principiile 
sus-menţionate, avem în cazul biletelor de călătorie care se vând cetăţenilor ce 
folosesc transportul feroviar. Biletele de călătorie se vând de către Î.S. „Calea 
Ferată din Moldova” care este o persoană juridică de drept privat și activează 
în baza autogestiunii economice și financiare. Însă printre cumpărători există 
persoane care beneficiază de înlesnirile acordate prin lege la călătoria cu trans-
portul feroviar, cum sunt invalizii, veteranii, pensionarii. Compensarea costu-
lui călătoriei pentru aceste categorii de persoane se face din contul mijloacelor 
bugetului de stat, în modul stabilit de lege, de aceea spunem că se aplică și 
principiul reglementării de stat.
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1.4. Principiul colaborării
Alt principiu foarte important este principiul colaborării dintre organi-

zaţiile de transport și autorităţile administraţiei publice locale. Conlucrarea 
dintre aceste două structuri este necesară pentru a putea asigura funcţionarea 
continuă a transportului de mărfuri, pasageri și bagaje (art.4 Legea cu privire 
la transporturi).

Alături de colaborare se evidenţiază și principiul acordării ajutorului re-
ciproc, deoarece în caz de calamităţi naturale, avarii, catastrofe și alte împre-
jurări excepţionale, numai o bună colaborare între organele de conducere a 
întreprinderilor de transport și cele ale administraţiei publice locale va crea 
posibilitatea sprijinului reciproc în vederea lichidării cât mai urgente a conse-
cinţelor și la luarea măsurilor de prevenire a lor pe viitor.

1.5. Protecţia vieţii umane și a mediului înconjurător
Conform prevederilor Codului transportului feroviar, în acest scop subdi-

viziunile corespunzătoare ale căii ferate asigură condiţii de siguranţă pentru 
viaţa și sănătatea călătorilor, pentru transportul de mărfuri și bagaje, pentru 
circulaţia trenurilor și altor mijloace de transport feroviar, inclusiv la executa-
rea manevrelor și la exploatarea mijloacelor de transport utilizate în procesul 
de transportare și asigură, de asemenea, protecţia muncii feroviarilor și pro-
tecţia mediului (art.14).

Alături de aceasta, în transportul feroviar activează un serviciu special care 
exercită controlul siguranţei circulaţiei, precum și subdiviziuni de intervenţie 
care lichidează consecinţele accidentelor de cale ferată. Reglementări aparte 
sunt consacrate zonelor cu pericol sporit (art.15) și modului de transportare a 
mărfurilor periculoase (art.16).

Măsuri sporite de securitate sunt luate și în transportul aerian. Prin Le-
gea nr.92-XVI din 05.04.2007 privind securitatea aeronautică2 au fost stabilite 
reguli de protecţie a pasagerilor, personalului aeronautic, aeronavelor, aero-
porturilor și persoanelor fizice împotriva actelor de intervenţie ilicită. În acest 
scop, înainte de zbor toţi pasagerii împreună cu bagajele lor sunt supuși unui 
controlul de securitate. Pasagerii care refuză să se supună controlului de secu-
ritate nu sunt admiși la îmbarcare în aeronave (art.14 alin.(1)).

2 Legea Republicii Moldova nr.92-XVI din 05.04.2007 privind securitatea aeronautică, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90-93/393 din 29.06.2007.
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Legea impune cerinţe deosebite și faţă de personalul care efectuează con-
trolul de securitate. În procesul angajării, acești candidaţi sunt supuși testări-
lor în conformitate cu cerinţele stabilite, iar candidaturile lor se coordonează 
cu Serviciul de Informaţii și Securitate (art.26).

1.6. Alte principii
1. Relaţiile comerciale de transport care se stabilesc între întreprinderile de 

transport și agenţii economici se bazează pe principiile economiei de piaţă 
(avantajul reciproc, eficienţa maximă, răspunderea egală și deplină etc.) (art.7 
Legea cu privire la transporturi). Piaţa, libera iniţiativă economică, concuren-
ţa loială sunt factorii de bază ai economiei (art.9 alin.(3) Constituţia R.M.).

2. Principiul liberei circulaţii a persoanelor și mărfurilor, presupune că 
oricine este în drept, de sine stătător, să aleagă unde și cum să transporte 
mărfurile sale. Libertate de circulaţie este valabilă și pentru persoanele fi-
zice, ca pasageri ai mijloacelor de transport auto, feroviar, maritim și aeri-
an. Însă libertate respectivă nu este exclusivă, fiind necesară și respectarea 
unor condiţii impuse de stat, cum sunt: procedurile vamale, viza de ședere, 
cerinţe privind asigurarea etc.

3. La etapa actuală își conturează o importanţă tot mai mare principiul nedis-
criminării în efectuarea transporturilor, în sensul că beneficiarii acestora 
au acces liber și nediscriminatoriu la infrastructurile de transport public, 
pot să aleagă liber modul de transport prin care să își exercite dreptul de a 
se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înșiși transportul ori de a apela la 
serviciile unui transportator liber ales3.

2. Clasificarea transporturilor
Există mai multe criterii de clasificare a transporturilor, însă nu toate au 

importanţă pentru disciplina dreptul transporturilor, neavând o legătură cu 
obiectul lui de studiu. Așadar, cele mai relevante criterii de clasificare a trans-
porturilor sunt următoarele:

2.1. După tipul mijloacelor de transport folosite  
 (auto, feroviar, aerian, maritim, naval)

După tipul mijloacelor de transport folosite, avem transporturi: a) rutiere 
(auto); b) feroviare (locomotive, diesel, electrice, vagoane); c) aeriene; d) mariti-
me; e) fluviale (navale).

3 Manolache O. Dreptul transporturilor. Editura All Beck, București, 2001, p.4.
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Clasificarea respectivă este cea mai răspândită, deoarece tipurile de trans-
port sunt de mare utilitate practică, toate fiind necesare la deplasarea pasage-
rilor, bagajelor și mărfurilor, dar și în relaţiile economice ale statului. Reieșind 
din distanţa relativ mică a teritoriului, cele mai frecvente în Republica Moldo-
va sunt transporturile rutiere (auto), iar după numărul de pasageri transpor-
taţi, întâietatea pe ţară revine troleibuzelor, urmate de autobuze și microbuze. 
La o mare diferenţă se situează transportul feroviar, iar ultimul loc îl deţine 
transportul fluvial, pe cele două râuri navigabile, Nistru și Prut. În ce privește 
mărfurile, cel mai solicitat rămâne a fi transportul feroviar și auto4.

O clasificare a sistemului transporturilor în legislaţia naţională este efectuată 
prin Legea nr.1194 din 21.05.97 cu privire la transporturi5. Potrivit legii, sistemul 
unic de transporturi al Republicii Moldova include transportul feroviar, auto, aeri-
an, naval, electric urban și transportul prin conducte (art.15). Așadar, legea adaugă 
două categorii specifice: transportul electric urban și transportul prin conducte.

Sfera transportului feroviar se caracterizează prin aceea că deplasarea pa-
sagerilor și mărfurilor se realizează pe cale ferată, care constă din linia ferată 
și construcţiile corespunzătoare ei (tuneluri de cale ferată, poduri etc.). Între-
prinderea principală de transport feroviar în Republica Moldova este Între-
prinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, care își desfășoară activitatea pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova. Ea conduce activitatea tuturor subdivizi-
unilor structurale ce practică transportul pe cale ferată și coordonează lucrul 
altor întreprinderi, organizaţii și instituţii de transport feroviar care asigură 
funcţionarea acesteia.

Prima linie de calea ferată pe teritoriul ţării noastre a fost dată în exploatare 
în august 1871 și făcea legătura între orașele Tiraspol și Chișinău. Acest seg-
ment de cale ferată oferea posibilitatea de a avea ieșire la reţeaua de cale ferată 
care venea din Ucraina și Rusia, având un rol important în dezvoltarea socială 

4 Moldova în cifre = Молдова в цифрах: Breviar statistic / Biroul Naţ. de Statistică al 
R.Moldova; col. red.: V.Golovatiuc (preș.), O.Cara, M.Godiac, V.Cojocari – Chișinău: 
Statistica, 2009, p.62-63.

5 Într-un sens mai larg, în sistemul fiecărui tip de transport intră întreprinderile de trans-
port care efectuează transportul de călători și mărfuri, materialul rulant care le aparţine, 
întreprinderile de reparaţie a mijloacelor de transport și de recondiţionare a anvelope-
lor, întreprinderile de transport și expediere, precum și autogările, staţiile auto, gările 
feroviare, aeroporturile, porturile maritime și cele navale, organizaţiile de reparaţie și 
construcţie, instituţiile de învăţământ, obiectele de menire socială, alte întreprinderi și 
organizaţii care asigură funcţionarea transportului auto, feroviar, aerian, maritim și na-
val (A se vedea: art.16, 17, 18 și 19 al Legii nr.1194 din 21.05.97 cu privire la transporturi). 
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și economică a Basarabiei de atunci. În așa mod se realiza deplasarea pasa-
gerilor și a mărfurilor spre Marea Neagră, de aceea anul 1871 este considerat 
Anul nașterii căii ferate din Moldova. Mai târziu au fost date în exploatare și 
alte linii de cale ferată, ca: Chișinău-Cornești-Ungheni (1875), după care linia 
ferată Bender-Galaţcaia (1877) care se întindea pe o distanţă de 305 km, având 
mai mult scop militar decât civil, iar prin reţeaua de linie ferată din România, 
avea ieșire la râul Dunărea ș.a.6

În ultimele două decenii restructurări a suportat și transportul naval in-
tern al Republicii Moldova. Conflictul armat din regiunea de est a ţării a cauzat 
ramurii transportului naval o criză considerabilă. Principalele porturi (Portul 
fluvial Bender, Portul fluvial Râbniţa) și un număr esenţial al mijloacelor pluti-
toare au trecut sub jurisdicţia regimului transnistrean, iar ulterior, o parte din 
ele au fost vândute.

Sistemul transportului urban electric include reţeaua parcurilor de trolei-
buze din raza municipiului Chișinău, dar și din municipiul Bălţi, Tiraspol, 
Bender, unde la fel există linii de troleibuze. Troleibuzul este cel mai ecologic 
și mai ieftin mijloc de transport. Primele troleibuze în orașul Chișinău au fost 
aduse în anul 1949, în număr de 12 și fabricate în U.R.S.S., ca mai apoi numă-
rul lor să fie majorat7. În prezent municipiul Chișinău este deservit de peste 300 
de troleibuze și repartizate pe 29 numere de rute ce acoperă practic întreaga 
suprafaţă teritorială a orașului8.

Începând cu anul 1889, în municipiul Chișinău au existat și tramvaie. Ini-
ţial erau montate pe șine și trase de 2-3 cai pe strada Alexandrovskaia (actualul 
bulevard Ștefan cel Mare), pe o lungime de 6 kilometri, ca ulterior, în anul 
1913, Primăria să renunţe la tramvaiul tras de cai în favoarea celui electric.

După război, deși tramvaiele vechi au fost înlocuite cu altele noi, începând 
cu anul 1961 ele au fost eliminate din circuit pe motiv că produc mult zgomot. 
În prezent, tramvaiele sunt pe larg utilizate în Europa, spre exemplu în orașele 
București, Iași, Geneva, Strasbourg, Varșovia, Budapesta ș.a.

6 Историческая справка о железной дороге Молдовы, publicat pe site-ul oficial al În-
treprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, http://www.railway.md/ro/9.history/
history.htm#0000000000 (vizualizat la 27.04.2011).

7 Gorincioi T. 60 de ani de la lansarea troleibuzului, 120 de ani de la primul tramvai, 
publicat la 15.10.2009, pe http://www.capitala.md/index.php?option=com_content&v
iew=frontpage&Itemid=1&lang=ru (vizualizat la 23.03.2011).

8 Portalul oficial al Primăriei municipiului Chișinău, http://www.chisinau.md/troleibu-
ze (vizualizat la 24.03.2011).
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În sens larg, prin transport urban electric înţelegem depourile de reparaţii și 
exploatare a troleibuzelor, de producere a pieselor de schimb, instalare a firelor 
electrice, școlile de instruire a conductorilor, cele de proiectare și construcţie, 
precum și alte organizaţii care asigură funcţionarea transportului urban electric.

În conformitate cu prevederile art.21 din Legea cu privire la transporturi, 
transportul prin conducte include conductele, instalaţiile de izolare și de pro-
tecţie împotriva coroziunii, a frigului și căldurii, liniile și construcţiile pentru 
legăturile tehnologice, liniile de difuzare a energiei electrice și dispozitivele de 
alimentare cu energie electrică, mijloacele de protecţie contra incendiilor, sta-
ţiile de pompare, parcurile de rezervoare, staţiile auto de alimentare cu gaze, 
estacadele de umplere și evacuare a deșeurilor și alte obiecte de menire socială. 

Legea descrie ce se înţelege prin conducte în sens larg, însă o explicare mai 
adecvată a acestui termen (care de fapt este unul tehnic și nu juridic) este redată 
în literatura juridică de specialitate. Astfel, prin termenul „conducte”, în sens 
restrâns, se înţelege un ansamblu format dintr-o serie de elemente componente 
(ţevi, fitinguri9, armături, șuruburi, piuliţe, garnituri, suporturi, compensatori 
de dilataţie, aparatură de măsură și control etc.) care servește la transportul 
fluidelor între două utilaje, între două conducte, între un utilaj și o conductă 
sau între două instalaţii pe o platformă industrială10.

Sistemele de conducte sunt componente de bază în industria petrolieră, 
gazeiferă, petrochimică, chimică, energetică, precum și în alte domenii im-
portante ale tehnicii. De aceea, considerăm că transportul prin conducte are 
puţine interferenţe faţă de Legea cu privire la transporturi și cu atât mai mult, 
în raport cu dreptul transporturilor.

2.2. După obiectul transportului (persoane, bunuri)
O altă clasificare a transporturilor se face după obiectul transportării, în 

funcţie de care avem: a) transportul de persoane (pasageri, călători), și b) trans-
portul de bunuri (încărcături, mărfuri).

Această principală divizare a transporturilor, în transporturi de persoane și 
de bunuri, este preluată din Codul civil al R.M., în conformitate cu care la cate-
goria transportului de persoane se includ și bagajele (art.989). Deoarece în Re-
publica Moldova actele normative din sfera transportului au fost elaborate de di-

9 Sunt elemente tubulare folosite pentru schimbarea traseului conductei, realizarea ra-
mificaţiei convenabile sau modificării direcţiei de curgere a lichidului prin conductă.

10 Caraiani Gh., Istodorescu C. Transportul prin conducte. Editura Lumina Lex, Bucu-
rești, 1999, p.7-8. 
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ferite organe publice, fără o coordonare unică a terminologiei, s-a ajuns la aceea 
că în prezent se utilizează diferiţi termeni cu aceeași semnificaţie. Spre exemplu, 
Codul civil denumește Secţiunea a 2-a din Capitolului al XII-lea – „Transpor-
tul de persoane”, dar întrebuinţează noţiunea de „pasager” (art.980-992); Codul 
transportului feroviar – pe cea de „călător”, Codul navigaţiei maritime comercia-
le – „pasager”, iar Codul transporturilor auto – „călător” și „pasager”11.

În legătură cu transportul de bunuri, menţionăm că deși titlul Secţiunii a 
3-a din Capitolului XII a Codului civil este denumită Transportul de bunuri, 
în text se întrebuinţează doar termenul de încărcătură. În același timp o altă 
noţiune, cea de marfă, este consacrată în Codul transporturilor auto, în Codul 
navigaţiei maritime comerciale și în Codul transportului feroviar. De aceea, pot 
apărea semne de întrebare: dacă aceste trei noţiuni (bun, încărcătură și marfă) 
sunt sinonime sau au înţelesuri diferite?12.

2.3. După criteriul trecerii sau nu a frontierei de stat  
 (interne, internaţionale)

După criteriul trecerii sau nu a frontierei de stat deosebim între: a) trans-
porturi în trafic intern, și b) transporturi în trafic internaţional.

Deplasarea pasagerilor și a mărfurilor pe teritoriul ţării noastre se face în 
cea mai mare parte cu transportul auto prin curse regulate de autobuze și 
microbuze. Cel mai mare dezavantaj însă sunt drumurile, care după cum cu-
noaștem se află într-o stare mai puţin bună.

Transporturile pot fi și internaţionale. Dacă în cazul transporturilor auto 
avem un număr mare de curse interne și internaţionale, atunci în cazul trans-
portului feroviar, există o singură cursă de tren cu trafic intern (Chișinău-
Ocniţa), iar celelalte curse sunt internaţionale. Ele au în Republica Moldova 
punctul de plecare sau de sosire (Chișinău-Varșovia, Moscova-Chișinău, Chiși-

11 Optăm pentru noţiunea de pasager, ca fiind persoana fizică care deţine bilet de călătorie 
și beneficiază de serviciile unui mijloc de transport public, cu atât mai mult că termenul 
respectiv este stabilit și în Codul civil.

12 Pentru a explica care este legătura între aceste trei noţiuni, de bun, marfă și încărcătură, 
urmează să ţinem cont de definiţiile care sunt oferite acestor noţiuni în codurile fiecărui 
tip de transport. Conform art.3 din Codul transportului feroviar, marfa este încărcătura 
(articole, obiecte, minereuri, materiale etc.) care face obiectul transportului pe cale ferată 
(...). Aceeași definire este prezentă și în Codul transporturilor auto, că mărfuri (încărcă-
turi) transportate sunt orice valori materiale și comerciale, predate de expeditor pentru 
transportare (art.3). Prin urmare, înţelegem că noţiunile de marfă și încărcătură în legis-
laţia naţională au același înţeles, iar noţiunea de bun are o semnificaţie foarte generală.
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nău-St.Petersburg-Vitebsc etc.) ori sunt în tranzit (Dnepropetrovsk-Sofia, Var-
na-Rostov, Saratov-Varna etc.).

În transportul aerian toate zborurile de pasageri și mărfuri sunt internaţi-
onale și se realizează prin intermediul singurului aeroport din ţară care cores-
punde tuturor cerinţelor internaţionale – Aeroportul Internaţional Chișinău. 
Alături de transportul aerian, caracterul strict internaţional este specific și 
pentru transportul maritim, care se realizează prin Portul Internaţional Liber 
Giurgiulești, unicul port din Republica Moldova accesibil atât pentru navele 
maritime, cât și cele fluviale. Transporturile în trafic internaţional se disting 
prin aceea că ele se efectuează pe teritoriul a două sau mai multe state. La acest 
capitol ţara noastră are încheiate mai multe tratate internaţionale, dar și acor-
duri bilaterale.

Deși râurile Nistru și Prut sunt navigabile, transportul naval joacă un rol 
prea puţin important în sistemul de transport. Am putea menţiona doar că 
pe Nistru se organizează în perioada de vară excursii turistice spre Odesa, cu 
vapoare de capacitate medie (200-400 de locuri) și cu șalupe.

2.4. După numărul mijloacelor de transport 
 (succesive, combinate)

După cum transporturile se execută cu un singur mijloc de transport sau 
cu folosirea mai multor mijloace de transport avem: a) transporturi succesive, 
și b) transporturi combinate.

Creșterea activităţii economice din ultimii ani face ca transportul rutier, fe-
roviar, maritim, naval și aerian să se efectueze сu participarea mai multor cără-
uși, iar operaţiunile juridice de acest fel au fost denumite transporturi succesive, 
în baza lor economisindu-se timpul și sursele financiare. Trăsătura principală a 
transporturilor succesive este aceea că se realizează de cel puţin doi transporta-
tori, urmând unul celuilalt, cu același fel de transport, până la destinaţia finală.

Deși Codul civil al Republicii Moldova nu definește conceptul de „cărăuș 
succesiv”, totuși prevede că dacă un transport care constituie obiectul unui 
singur contract este realizat de mai mulţi cărăuși succesivi, fiecare din ei răs-
punde pentru executarea întregului transport (art.1022 alin.(1)).

În cea mai mare parte, în mod succesiv au loc transporturile aeriene și cele 
feroviare. Spre exemplu, majoritatea zborurilor companiei aeriene „Air Moldo-
va” se realizează prin conexiune cu aeroporturile din Frankfurt, Viena, Buda-
pesta și Moscova. Dacă pasagerul va dori să ajungă la Geneva, el va procura bi-
letul de călătorie de la o agenţie de vânzare a biletelor din Chișinău cu destinaţia 
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la Geneva. Biletul și costul călătoriei vor fi unice, însă deplasarea va cuprinde în 
sine două segmente de zbor, și anume: de la Chișinău până la Budapesta, prin 
intermediul companiei aeriene „Air Moldova”, după care de la Budapesta la 
Geneva cu un alt avion, cel al companiei aeriene „Malev” din Ungaria.

Transporturile combinate sunt transporturile care se execută cu două sau 
mai multe mijloace de transport diferite, de către doi sau mai mulţi cărăuși, pe 
baza unui singur contract de transport, de la plecare până la destinaţie.

Ceea ce deosebește transportul succesiv de transportul combinat este fap-
tul că în primul caz, este prezent un singur fel de mijloc de transport (spre 
exemplu, doar feroviar) și cărăuși diferiţi (spre exemplu, până la București un 
cărăuș, de acolo alt cărăuș, până la Varșovia), în al doilea caz, diferite sunt și 
mijloacele de transport, și cărăușii.

2.5. Transporturi în interes public (regulate, neregulate,  
 în regim de taxi, urbane, suburbane, interurbane)

O particularitate a transportului în interes public este că ea reprezintă o 
activitate comercială și transportatorul o prestează ca pe o profesie obișnuită. 
Din acest considerent, între transportator și pasager trebuie să fie încheiat un 
contract de transport, iar pasagerului să i se elibereze biletul de călătorie, prin 
care se confirmă raportul juridic dintre transportator și pasager. Activitatea 
de transport se efectuează contra plată, iar agentul transportator se obligă să 
presteze serviciile cu respectarea condiţiilor contractuale și legale.

La rândul lor, transporturile de interes public pot fi pe rute regulate, nere-
gulate (ocazionale) și în regim taxi. Transporturile regulate se desfășoară după 
orar și itinerar cunoscute din timp. Orele de plecare, de staţionare pe parcurs și 
de sosire la fel sunt fixate dinainte și anunţate în modul cuvenit publicului13. Ca 
temei pentru organizarea transporturilor regulate de pasageri sunt cerinţele 
populaţiei, a autorităţilor administraţiei publice sau a agenţilor economici din 
localitatea respectivă.

După cum s-a menţionat, cea mai mare problemă cu privire la transportu-
rile auto sunt drumurile, de aceea una din condiţii pentru a putea deschide noi 
curse regulate este ca drumurile în regiunea respectivă să corespundă cerinţe-
lor în vigoare. Scopul este asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.

13 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, 
București, p.33.
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Foarte utilizate sunt transporturile urbane, care se execută cu autobuzul și 
troleibuzul. Pasagerul achită taxa pentru călătorie și cea pentru bagaje la taxa-
tor, care eliberează bilete de călătorie. Suplimentar, transportarea pasagerilor 
se organizează în baza abonamentelor lunare pentru maturi, elevi și studenţi, 
precum și legitimaţiilor unor categorii de cetăţeni care beneficiază de facilităţi 
conform legislaţiei.

Cu această ocazie, un rol important revine și transporturilor suburbane, 
pe motiv că ele fac legătura necesară dintre orașe și sate, spre exemplu, micro-
buzele Chișinău – Sireţi sau Chișinău – Condriţa. Mai există și transporturile 
interurbane, care realizează legătura între localităţile situate la o distanţă de 
peste 50 km14.

O clasificarea la fel de reușită a existat și în perioada sovietică, instituită fi-
ind prin Regulamentul transportului auto al R.S.S. Moldovenești din 197015, care 
la pct.5 stabilea că toate transporturile auto se împart în urbane, suburbane, 
interurbane, interrepublicane și internaţionale. Ca și în prezent, transporturile 
urbane se efectuau în regiunea orașului, cele suburbane – în raza a 50 de kilo-
metri distanţă de la oraș, interurbane – între orașe și fără a lua în consideraţie 
distanţa, interrepublicane – între ţările membre ale U.R.S.S., iar cele internaţio-
nale – în afara graniţelor lor. După modelul celorlalte republici sovietice, la baza 
acestei clasificări a stat principiul teritorial și distanţa transportului16.

Din categoria transporturilor ocazionale fac parte transporturile la coman-
dă și cele turistice. Preţul lor se negociază de la caz la caz între cărăuș și client. 
Spre exemplu, dacă selecţionata de fotbal a Republicii Moldova va juca un meci 
important cu selecţionata Finlandei la Helsinki, din cadrul grupei de calificare 
la etapa finală a Campionatului European de Fotbal ediţia 2012, susţinătorii 
ţării noastre pot comanda o cursă charter tur-retur cu un avion Air Moldova. 
În așa mod putem înţelege că transporturile la comandă se realizează numai în 

14 Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.854 din 28.07.2006, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, 
nr.124-125.

15 Устав автомобильного транспорта Молдавской ССР от 28 апреля 1970 г. N 159, 
publicat în Ведомости Верховного Совета и Правительства Молдавской ССР, nr.5, 
1970, p.92. Actul normativ este abrogat.

16 Быков А.Г., Половинчик Д.И., Савичев Г.П. Комментарий к Уставам автомобиль-
ного транспорта союзных республик. Издательство „Юридическая литература”, 
Москва, 1978, p.12.
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baza solicitării pasagerului (sau a grupului de pasageri) adresată transportato-
rului de a efectua o cursă specială în afara celor obișnuit programate.

Pentru a putea efectua transporturile în regim taxi este nevoie de o autori-
zaţie prealabilă din partea administraţiei publice locale. Agentul transportator 
mai trebuie să dispună de licenţă pentru acest gen de activitate. Mijlocul de 
transport trebuie să aibă afișat pe portierele din faţă tarifele pe kilometru și 
pe oră, precum și tariful de pornire. La finalizarea cursei șoferul încasează 
plata pentru călătorie, conform bonului de casă emis, care se înmânează în 
mod obligatoriu călătorului. În transportul aerian și cel maritim deplasările în 
regim taxi se numesc charter.

2.6. Transporturi efectuate în folos propriu (de serviciu, familiale)
Transporturile realizate în folos propriu au la bază relaţiile de muncă și 

familiale, și pot fi:
– transporturi de serviciu în interes propriu care sunt organizate de diferite 

instituţii și organizaţii, cu autovehicule pe care le deţin în proprietate, pen-
tru satisfacerea nevoilor de deplasare a lucrătorilor în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor lor de muncă.
Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje nr.854 din 

28.07.2006 prevede două cerinţe în acest sens: prima, ca persoanele transpor-
tate în mijlocul de transport trebuie să posede legitimaţii de serviciu și să fie 
angajaţi ai întreprinderii, iar cea de-a doua, este ca echipajul mijlocului de 
transport să dispună de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, 
și anume: a) foaia de parcurs, și b) lista cu pasagerii transportaţi, semnată de 
conducătorul întreprinderii și legalizată prin aplicarea ștampilei.

Pentru o înţelegere mai reușită, aducem următorul exemplu: Universitatea 
de Stat din Moldova dispune de două autobuze și un automobil. Autobuzele 
sunt întrebuinţate ocazional, pentru deplasarea grupelor de profesori și stu-
denţi la manifestaţii culturale, la conferinţe știinţifice și la practicile pe teren. 
În schimb automobilul este pus la dispoziţia rectorului, pentru a se deplasa la 
serviciu sau la diferite întâlniri și activităţi din timpul zilei. La fel, cu aceste 
mijloace de transport se efectuează deplasarea angajaţilor din contabilitate, 
deservirea unor oficiali străini aflaţi în vizită la Universitatea de Stat din Mol-
dova, asigurarea nevoilor materiale ale universităţii, aprovizionarea cantinei 
cu alimente, deservirea bibliotecilor etc.

În așa mod, deplasarea este efectuată nu în temeiul unui contract de trans-
port, ci în baza contractului de muncă, reprezentând un accesoriu foarte ne-
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cesar salariaţilor pentru îndeplinirea eficientă a obligaţiilor lor de muncă. De 
aceea, dacă în timpul deplasării salariatul suferă o vătămare corporală, el va 
beneficia de regimul accidentelor de muncă, în conformitate cu prevederile 
din Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale nr.756 din 
24.12.199917.
– transporturi familiale, se reduc la deplasarea membrilor familiei sau a unor 

bunuri ce aparţin familiei. Nu putem vorbi despre raporturi contractuale, 
acestea fiind niște îndatoriri familiale ce iau naștere din relaţiile de căsă-
torie și rudenie și impun acordarea sprijinului și a ajutorului reciproc între 
membrii familiei.
Așadar, transporturilor publice și transporturilor efectuate în folos propriu 

li se aplică regimuri juridice diferite. Prima categorie se încadrează, sub toate 
aspectele, în Dreptul transporturilor, în timp ce transporturile în folos propriu 
nu au la bază un contract comercial, motiv din care li se aplică cu totul alte 
norme, precum cele de dreptul muncii, dreptul familiei sau de drept civil.

3. Organele de conducere în activitatea de transport
3.1. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor  

 al Republicii Moldova: atribuţii, obiective, strategii
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor este organul de 

specialitate al administraţiei publice centrale care elaborează și promovează 
politica statului în domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor, fi-
ind subordonat Guvernului18. Ministerul își exercită atribuţiile sale în domenii-
le transportului feroviar, auto, aerian, maritim și naval, precum și în activitatea 
ce ţine de infrastructura drumurilor. Conducerea Ministerului este realizată de 

17 Legea nr.756 din 24.12.1999 asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.31-33 din 23.03.2000. 

18 Începând cu anul 1991, acest minister a avut mai multe denumiri și a cunoscut multi-
ple schimbări din punct de vedere structural. Iniţial denumirea sa a fost „Ministerul 
Transporturilor”, după care a urmat „Ministerul Transporturilor și Comunicaţiilor”, 
iar până în anul 2009 – „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor”. Ac-
tualmente, alături de ministru și cei doi viceminiștri, structura aparatului central al 
„Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” cuprinde 6 direcţii și 7 
servicii: Direcţia analiză, monitorizare și evaluare a politicilor; Direcţia relaţii inter-
naţionale și integrare europeană; Direcţia juridică; Direcţia dezvoltare a drumurilor; 
Direcţia întreţinerea drumurilor; Direcţia transport terestru; Serviciul transport aeri-
an; Serviciul transport naval; Serviciul investigaţii; Serviciul resurse umane; Serviciul 
secretariat; Serviciul contabilitate și Serviciul audit intern. 
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către ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor și de doi vicemi-
niștri, numiţi și eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului19.

În scopul realizării sarcinilor și obiectivelor sale, Ministerul deţine mai 
multe atribuţii. Atribuţia sa de bază constă în elaborarea și promovarea politi-
cii statului în domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor. Statul 
este fondator a mai multor întreprinderi și organizaţii din transport din ţară, 
iar exercitarea funcţiilor de fondator și de administrator al patrimoniului pu-
blic se face de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

Există însă și alte situaţii, când statul deţine numai o parte din capitalul 
social al societăţilor comerciale, iar restul revine domeniului privat20. În cazul 
dat, prin intermediul Ministerului, reprezentanţii statului iau parte la condu-
cerea societăţii comerciale, participând la adunările generale și la supraveghe-
rea activităţii ei executive.

Este cazul să menţionăm că Ministerul este fondator a mai multor între-
prinderi de stat create din banii bugetului de stat. Aceste întreprinderi de stat 
activează în sfera prestării serviciilor și executării lucrărilor din transport, iar 
veniturile obţinute se întorc în bugetul de stat21.

O altă categorie de competenţe care revin Ministerului Transporturilor 
și Infrastructurii Drumurilor se referă la iniţierea, negocierea, încheierea de 

19 Hotărârea Guvernului R.M. nr.695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamen-
tului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor și Infrastructu-
rii Drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.169-170 din 
24.11.2009.

20 În prezent există mai multe societăţi pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului 
este administrat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dintre care: 
S.A. „Sky Alliance”, mun.Chișinău; S.A. „Aeroport Catering”, mun.Chișinău; S.A. „Aero-
port Handling”, mun.Chișinău; S.A. „Parcul de Autobuze din Bălţi”, mun.Bălţi; S.A. „In-
stitutul pentru proiectarea drumurilor auto „IPDA”, mun.Chișinău; S.A. „Drumuri Chi-
șinău”, mun.Chișinău; S.A. „Drumuri Drochia”, or.Drochia și, respectiv, S.A. „Drumuri” 
din toate centrele raionale ale ţării. În total, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor administrează pachetul de acţiuni al statului în 39 de societăţi pe acţiuni. 

21 În realitate, întreprinderile de stat se află în gestiunea economică a Ministerului, iar 
fondator este statul. Confuzia respectivă o putem întâlni și în alte acte normative, altele 
decât cele din transport. La momentul actual, în gestiunea economică a Ministeru-
lui Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor se află următoarele întreprinderi de 
stat: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, mun.Chișinău; Î.S. „Gările și Staţiile Auto”, mun.
Chișinău; Î.S. „Servicii Transport Auto”, mun.Chișinău; Î.S. Compania Aeriană „Air 
Moldova”, mun.Chișinău; Î.S. „MoldATSA”, mun.Chișinău; Î.S. „Moldaeroservice”, 
mun.Bălţi; Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău; Î.S. „Tabăra de 
însănătoșire pentru copii „Autodorojnic”, or.Sergheevca, reg.Odesa și altele. În total 
sunt 22 de astfel de întreprinderi de stat.
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convenţii, acorduri și alte tratate internaţionale, din numele Guvernului. Mai 
mult ca atât, în ultimul timp devin tot mai clare tendinţele statutului nostru 
de aderare la Uniunea Europeană, iar aceasta implică elaborarea proiectelor 
de racordare a politicilor, strategiilor și reglementărilor din domeniul trans-
portului la standardele europene. În acest scop, Ministerul poate reprezenta 
interesele statului și poate exercita dreptul de membru la adunările și forurile 
organizate de Uniunea Europeană.

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor îi revin și alte 
atribuţii importante, cum sunt: stabilirea tarifelor pentru transportul de pa-
sageri cu mijloace de transport auto, feroviar, aerian, maritim și naval, iar în 
anumite situaţii poate regla și tarifele la transportul de mărfuri. La aceasta se 
adaugă și autorizarea, suspendarea și retragerea permisiunii agenţilor trans-
portatori de a efectua cursele regulate de transport auto de pasageri, iar prin 
intermediul altor structuri de stat, ca Agenţia Transporturilor sau Autoritatea 
Aeronautică Civilă a R.M., și în cazul celorlalte tipuri de transport.

De competenţa Ministerului ţine asigurarea executării lucrărilor de între-
ţinere și reparaţie a drumurilor publice naţionale. În comun cu organele ad-
ministraţiei publice locale, Ministerul efectuează studii de oportunitate, pen-
tru a stabili necesitatea alocării mijloacelor bănești în vederea reconstrucţiei 
unor segmente de drum, caută surse suplimentare pentru finisarea lucrărilor 
de reparaţie deja începute, întocmește rapoarte și prezintă dări de seamă în 
faţa Guvernului și Parlamentului R.M.

Având scopul de a promova transportul comercial de mărfuri, pasageri și ba-
gaje, o atribuţie esenţială a Ministerului este de a stimula libera iniţiativă și au-
tonomia de voinţă a transportatorilor în desfășurarea activităţii lor comerciale. 
Pentru aceasta, Ministerul trebuie să creeze condiţii optime pentru ca relaţiile 
comerciale dintre transportatori, agenţii economici și pasagerii, să se realizeze 
cu respectarea principiilor egalităţii și libertăţii contractuale. În acest context, 
atribuţia Ministerului este de a supraveghea și a verifica, după caz, activităţile 
comerciale din transport, iar în funcţie de necesităţi, poate aplica și măsuri de 
constrângere, prin suspendarea și retragerea licenţelor, autorizaţiilor ș.a.

Conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcţionarea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, anexă la Hotărârea 
Guvernului nr.695 din 18.11.2009, în sarcina Ministerului sunt puse și alte 
atribuţii ce ţin, în special, de sfera transportului feroviar, aerian, maritim, na-
val și care sunt exercitate, după cum s-a menţionat, prin intermediul structu-
rilor specializate subordonate Ministerului.
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Sporirea numărului mijloacelor de transport (în special a celor auto) im-
pune ca Ministerul să ia măsuri pentru lichidarea deficienţelor din sfera trans-
porturilor și infrastructurii drumurilor, să introducă norme și reguli unice 
pentru asigurarea securităţii transportului și să aprobe măsuri de prevenire a 
avariilor din transport.

În același timp, dezvoltarea continuă a raporturilor din transport creează 
condiţii ca Ministerul să înainteze Guvernului noi propuneri de perfecţionarea 
a cadrului legislativ existent. În acest scop el poate să antreneze specialiști care ar 
studia oportunitatea noilor schimbări în reglementarea și funcţionarea tuturor 
categoriilor de transport. Mai mult ca atât, în limitele competenţelor care îi sunt 
stabilite prin lege, Ministerul este în drept să adopte, să modifice sau să anuleze 
anumite regulamente și instrucţiuni emise de organele ierarhic inferioare.

Obiective și strategii pe viitor. Pentru a realiza o administrare reușită a ra-
murii transportului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 
și-a propus o serie de obiective. Obiectivul de bază este de a oferi ţării un sis-
tem de transport eficient care ar satisface necesitatea de deplasare a cetăţenilor 
și ar facilita transportul de mărfuri pe pieţele autohtone și internaţionale, ţi-
nând cont de rolul pe care Republica Moldova îl poate avea în calitate de punte 
între Uniunea Europeană și ţările Comunităţii Statelor Independente (C.S.I.).

Un alt obiectiv propus este ca practica actuală de alocare anuală a mijloa-
celor bugetare pentru întreţinerea drumurilor, să fie înlocuită cât mai rapid cu 
un cadru stabil de finanţare pe termen lung. Doar în așa mod va fi posibil de a 
realiza procesul de reparaţie și construcţie a drumurilor.

La fel de important este ca funcţionarea transportului public să se realizeze 
la costuri accesibile pentru pasageri, iar în strânsă corelaţie cu creșterea pre-
ţului la biletele de călătorie, să aibă loc și îmbunătăţirea calităţii serviciilor. 
În acest scop, Ministerul și-a propus o serie de obiective pe termen scurt, cum 
ar fi: a) dezvoltarea optimă a reţelei străzilor și a infrastructurii transportului; 
b) eficientizarea sistemului de transport; c) minimizarea impactului negativ 
asupra mediului; d) optimizarea gestionării transportului public urban de că-
lători; e) îmbunătăţirea reţelei transportului public urban22.

Controlul ca aceste obiective prevăzute de Strategia infrastructurii trans-
portului terestru pe anii 2008-2017 să se realizeze în termenii stabiliţi, îl exer-
cită Ministerul, care în fiecare an prezintă rapoarte și dări de seamă în faţa 

22 pct.128 din Hotărârea Guvernului R.M. nr.85 din 01.02.2008 cu privire la aprobarea 
Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017, publicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr.30-31 din 12.02.2008.
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Guvernului. În așa mod, se preconizează ca în scurt timp vor fi soluţionate 
cele mai stringente probleme din transport cu care se confruntă ţara noastră 
la etapa actuală.

3.2. Administraţia publică locală. Organizaţiile de transport.  
 Relaţii de colaborare

În conformitate cu prevederile art.4 al Legii nr.1194 din 21.05.97 cu privire 
la transporturi, autorităţile administraţiei publice locale acordă sprijin între-
prinderilor de transport pentru susţinerea și îmbunătăţirea activităţii lor. În 
acest scop, din bugetul local se alocă mijloace financiare în scopul perfecţionă-
rii administrării transporturilor, construcţiei gărilor, viaductelor și altor obiec-
tive, iar prin aceasta se contribuie la interacţiunea diferitor feluri de transport, 
făcându-le mai rentabile și îmbunătăţind calitatea serviciilor prestate.

La construcţia gărilor, staţiilor, aeroporturilor, porturilor, podurilor pentru 
pietoni, tunelurilor și peroanelor de călători, la întreţinerea căilor de comuni-
caţie și a altor obiective, se utilizează în principal mijloacele bugetului de stat și 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, la care se adaugă în măsura posi-
bilităţilor și sursele financiare ale întreprinderilor de transport. De mare ajutor 
în cazul dat sunt investiţiile străine, creditele acordate fără rambursare, gran-
turile și proiectele lansate de organizaţiile internaţionale pentru ţara noastră.

În componenţa organelor administraţiei publice locale sunt create comisii 
specializate pentru coordonarea funcţionării transporturilor din acea unitate 
teritorial-administrativă. Însă activitatea lor trebuie să fie de așa natură, încât 
să nu influenţeze libertatea comercială și cea de conducere a organizaţiilor de 
transport, deoarece legea interzice amestecul autorităţilor administraţiei pu-
blice locale în activitatea economică a întreprinderilor de transport (art.4 și 
5 din Legea cu privire la transporturi).

La rândul lor, atât organele de conducere din transport, cât și organizaţiile 
de transport, în particular, acordă ajutorul necesar administraţiei publice lo-
cale pentru asigurarea funcţionării neîntrerupte a transportului în caz de ca-
lamităţi naturale, avarii și catastrofe, contribuind la lichidarea cât mai urgentă 
a consecinţelor acestora.
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Capitolul III
CONTRACTUL DE TRANSPORT DE PASAGERI ȘI BAGAJE. 
RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Planul
1. Consideraţii generale
2. Definirea, caracterele juridice și elementele contractului  

de transport de pasageri și bagaje
2.1. Definirea contractului
2.2. Caracterele juridice ale contractului
2.3. Elementele contractului

3. Încheierea contractului de transport de pasageri și bagaje
4. Drepturile și obligaţiile în baza contractului de transport  

de pasageri și bagaje
4.1. Obligaţia de a procura bilet de călătorie și de a-l păstra  

până la punctul de destinaţie
4.2. Pierderea biletului de călătorie
4.3. Transportarea gratuită a copilului
4.4. Dreptul de a lua cu sine bagaje
4.5. Rezilierea contractului

5. Răspunderea civilă ce rezultă din contractul de transport  
de pasageri și bagaje
5.1. Generalităţi asupra răspunderii civile a cărăușului
5.2. Condiţiile angajării răspunderii civile a cărăușului
5.3. Răspunderea contractuală a cărăușului
5.4. Răspunderea delictuală a cărăușului
5.5. Deosebiri între răspunderea contractuală și cea delictuală
5.6. Situaţii concrete de aplicare a răspunderii contractuale  

și delictuale a cărăușului
5.7. Răspunderea echipajului
5.8. Întârzierea ajungerii la destinaţie
5.9. Pierderea și deteriorarea bagajelor

5.9.1. Situaţia bagajelor înregistrate
5.9.2. Situaţia bagajelor neînregistrate (de mână)
5.9.3. Perioada de răspundere



5.10.  Daunele cauzate vieţii și sănătăţii pasagerului
5.11.  Mărimea și modul de achitare a despăgubirilor
5.12. Asigurarea obligatorie în transportul de pasageri

5.12.1. Precizări prealabile
5.12.2. Subiectele și obiectul asigurării
5.12.3. Refuzul companiilor de asigurări în achitarea pagubelor morale
5.12.4. Prima de asigurare, riscul asigurat, cazul asigurat
5.12.5. Despăgubirea de asigurare

5.13. Repararea prejudiciilor morale și problemele practice care apar
5.13.1. Definire și reglementare
5.13.2. Particularităţile reparării prejudiciilor morale
5.13.3. Cuantumul prejudiciului moral

5.14. Răspunderea pasagerului

1. Consideraţii generale
În ultimii ani, odată cu consolidarea relaţiilor economice, transportul de 

persoane ocupă un loc tot mai important în viaţa fiecărei persoane. Funcţia de 
deplasare a pasagerilor revine unor organizaţii specializate de transport care 
sunt înregistrate și deţin licenţa corespunzătoare. În scopul ridicării calităţii 
serviciilor prestate, în ultimii ani au fost completate parcurile cu autobuze, 
microbuze, locomotive și aeronave moderne. Pentru comparaţie, menţionăm 
că transportul de pasageri deţine întâietatea faţă de transportul de mărfuri, iar 
cu fiecare an, numărul de călători este în creștere.

În legislaţia naţională transportul de pasageri cuprinde o reglementare am-
plă. Deplasarea pasagerilor cu transportul auto este prevăzută în Codul trans-
porturilor auto și în Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje din 
2006. În transportul feroviar avem Codul transportului feroviar și Regulamen-
tul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri 
și mesagerii în interes propriu din 2005.

La fel și în transportul maritim, norme speciale sunt prevăzute în Codul 
navigaţiei maritime comerciale, pe când în transportul aerian, la momentul de 
faţă nu avem careva acte normative naţionale sub acest aspect. Toate reglemen-
tările sunt preluate din convenţiile la care statul nostru este parte, precum și 
din angajamentele pe care companiile aeriene și le-au asumat în cadrul Orga-
nizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (O.I.A.C.).

Aceste legi și regulamente sunt reglementări de început în fiecare ramură a 
transportului, fiind ulterior completate cu alte acte normative.
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2. Definirea, caracterele juridice și elementele contractului  
de transport de pasageri și bagaje

2.1. Definire
Contractul de transport de pasageri și bagaje este contractul în temeiul că-

ruia cărăușul se obligă să deplaseze pasagerul de la punctul de pornire până 
la cel de destinaţie, iar pasagerului revine obligaţia de a plăti costul călătoriei.

În Codul civil definiţia contractului este redată la art.980, potrivit căruia 
prin contractul de transport de călători și bagaje cărăușul se obligă să transporte 
pasagerul împreună cu bagajele lui la punctul de destinaţie, iar pasagerul se 
obligă să plătească remuneraţia cuvenită1.

Aplicarea normelor din Codul civil. Pentru ca normele Codului civil să-și 
găsească aplicarea, este necesar să fie întrunite următoarele criterii: deplasarea 
să se efectueze în baza contractului de transport; contractul de transport să fie 
încheiat cu respectarea principiului egalităţii părţilor și a principiului libertăţii 
contractuale (în sensul că se respectă dreptul pasagerului de a alege cărăușul 
cu care dorește să contracteze)2. Ca exemplu de asemenea servicii poate fi adus 
transportul comercial al pasagerilor cu autobuzul, troleibuzul, microbuzul, ta-
xi-ul, trenul, nava maritimă și avionul.

Nu vor fi aplicabile normele Codului civil în situaţia când transportarea 
se face în baza relaţiilor de muncă, aceasta fiind o deplasarea de serviciu. De 
exemplu, Uzina de Ciment din orașul Rezina este amplasată la 12 km distanţă 
de oraș, iar majoritatea salariaţilor locuiesc oraș. În scopul bunei asigurări a 
procesului de muncă, administraţia uzinei deţine mai multe autobuze care în 
fiecare dimineaţă la ora 7.20 își iau startul din oraș spre uzină și seara la 17.20 
în sens invers. Toate cheltuielile sunt pe seama uzinei de ciment. Raporturile 
respective sunt reglementate de normele Codului muncii.

Dispoziţiile Codului civil nu se vor aplica nici în cazul transportului reali-
zat pentru necesităţi personale, familiale și de uz casnic, deoarece principala 
trăsătură juridică a acestui fel transport este lipsa scopului comercial.

1 Deși Codul civil al R.M. folosește termenul „călător”, în prezentul capitol vom utiliza 
sinonimul acestuia, termenul de „pasager”.

2 Спирин И.В. Транспортное право. Учебное пособие. Издательство „Транспорт”. 
Москва, 2001, p.191.
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2.2. Caracterele juridice ale contractului
Contractul de transport de pasageri și bagaje este consensual, real, cu titlu 

oneros și de adeziune.
1. Contractul de transport de călători este consensual în cazul transportului 

feroviar, maritim și aerian. El se consideră încheiat din moment ce părţile au 
ajuns la un acord de voinţă asupra clauzelor esenţiale ale contractului, adică 
din moment ce călătorul a procurat biletul la tren, biletul la avion sau biletul 
la cursa navei maritime. Dacă călătorul intenţionează să pătrundă ilegal în 
salonul vehiculului, fără a deţine un bilet de călătorie, el poate fi sancţionat 
cu amendă administrativă. Atunci când cursa preconizată se anulează, trans-
portatorul este obligat să-i ofere călătorului ca mijloc de alternativă o altă cur-
să în direcţia respectivă sau să-i restituie contravaloarea biletului de călătorie.

2. Contractul de transport auto de călători poartă caracter real. Până a intra 
în salonul troleibuzului, autobuzului (pe rutele urbane) și microbuzului, 
călătorul nu are bilet de călătorie. Or, călătorul întâi urcă în vehicul, iar 
mai apoi pe parcursul deplasării sau chiar cu puţin înainte de coborâre, 
achită pentru călătorie. În așa mod, contractul este încheiat din moment ce 
călătorul „a pășit” în interiorul mijlocului de transport, iar plata taxei este 
doar un act de executare a unui contract deja încheiat.

3. De regulă, contractul de transport de pasageri este un contract cu titlu one-
ros, ceea ce înseamnă că deplasarea pasagerilor se face doar contra plată. 
Totuși există cazurile când contractul poate fi gratuit. Transportarea gra-
tuită nu este reglementată de regulile Codului civil.

 În temeiul art.14 alin.(1) pct.(d) al Legii nr.190 din 08.05.2003 cu privire la 
veterani, au dreptul la călătorie gratuită veteranii de război3, la care se adau-
gă și copiii până la vârsta de 7 ani. De asemenea, conform Legii nr.416 din 
18.12.90 cu privire la poliţie4, colaboratorii poliţiei au dreptul să se deplaseze 
gratuit în transport pe teritoriul Republicii Moldova (art.38), iar deplasarea 
lor gratuită se efectuează numai la prezentarea legitimaţiei de serviciu.

 Alt exemplu poate servi situaţia când conducătorul sau taxatorul unui mij-
loc de transport public în comun, în temeiul unor relaţii de rudenie sau 

3 Legea nr.190 din 08.05.2003 cu privire la veterani, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.84-86 din 16.04.2003.

4 Legea nr.416 din 18.12.90 cu privire la poliţie, publicată în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova nr.17-19 din 31.01.2002 (legea a avut mai multe publicări integrale, aceasta 
fiind ultima publicare).
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de prietenie cu călătorul, acceptă să-l transporte în mod gratuit. Dacă în 
cursul deplasării se produce un accident și călătorul suferă vătămări cor-
porale, el va beneficia de despăgubiri de asigurare și de alte drepturi ce reies 
din statutul său de călător, chiar dacă nu are bilet de călătorie.

 Cu alte cuvinte, pasagerii fără bilete de călătorie beneficiază de drepturi și 
obligaţii ca și ceilalţi pasageri, iar raporturile juridice care apar între ei și 
cărăuș se supun reglementărilor Codului civil și legislaţiei din transport.

 Acest lucru se întâmplă din motiv că pe de o parte, cărăușul care prestează 
serviciile de transport public tot timpul este un întreprinzător (Î.M. „Regia 
Transport Electric”, Î.S. „Calea Ferată din Moldova” etc.) și raporturile sale 
cu cei din jur se consideră a fi o activitate aducătoare de profit.

 Pe de altă parte, din moment ce deplasarea propriu-zisă a început și călăto-
rul se află în interiorul mijlocului de transport, asupra lui se răsfrâng drep-
turile și obligaţiile valabile tuturor călătorilor, fără a deosebi între călătorii 
care deţin și cei care nu deţin bilete de călătorie.

4. Având un număr mare de pasageri, companiile de transport nu sunt în 
stare de a negocia clauzele contractuale cu fiecare pasager în parte, motiv 
pentru care contractul de transport de călători și bagaje este de adeziune. 
Pasagerul este practic lipsit de libertatea de a alege, fiind nevoit să accepte 
transportatorul și regulile impuse de acesta5. În Codul civil asemenea re-
guli sunt numite clauze contractuale standard (art.712-720).

2.3. Elementele contractului
Părţile contractului. Contractul se încheie între două părţi: călătorul (pa-

sagerul) și cărăușul6.
Până la încheierea contractului de transport cu călătorul, pe seama că-

răușului există mai multe obligaţii, iar acest lucru confirmă rolul important 
care revine cărăușului în procesul de pregătire și desfășurare în condiţii bune 
a transportului. Reieșind din faptul că contractul de transport de persoane 

5 Având rolul de consumator, pasagerul se află într-o anumită dependenţă faţă de cărăuș, 
motiv din care este numit „parte slabă a contractului” (Залесский В.В. Ответствен-
ность транспортной организации за просрочку доставки пассажира, publicat în 
Хозяйство и право (Federaţia Rusă), nr.3, 2004, p.117)

6 Aici vedem deosebirea faţă de contractul de transport de mărfuri care se încheie între 
client și cărăuș, iar la destinaţie marfa se eliberează celei de-a treia persoane – destina-
tarul. Făcând o comparaţie între contractul de transport de persoane și contractul de 
transport de mărfuri, deosebim o parte contractantă care rămâne aceeași – cărăușul, și 
alta care diferă în funcţie de felul contractului.
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poartă caracter public, cărăușul este obligat să efectueze transportarea tuturor 
persoanelor care i se adresează în acest scop (art.981 Cod civil).

Mai întâi, cărăușul trebuie să creeze condiţii egale tuturor potenţialilor pa-
sageri de a procura bilete de călătorie și de a beneficia de alte drepturi prescrise 
de lege până la începerea executării contractului de transport. În acest scop, 
cărăușul trebuie să dispună cel puţin de o bază materială minimă pentru a pu-
tea organiza procesul de vânzare a biletelor – să aibă case de vânzare a biletelor, 
agenţii de comercializare a biletelor ș.a., iar în transportul urban – conductor 
sau mecanisme tehnice prin care să poată fixa momentul urcării călătorului în 
mijlocul de transport. De asemenea, cărăușul trebuie să dispună de un sistem 
de informare a tuturor celor interesaţi cu privire la ora, destinaţia curselor, 
costul biletelor de călătorie și alte date importante7.

În calitate de călător poate fi numai persoana fizică. Nu are importanţă 
ce calitate deţine călătorul, comerciant sau necomerciant8, la fel nu contează 
funcţia pe care o ocupă, poziţia socială, apartenenţa sa religioasă ș.a. Cărăușul 
este obligat să presteze serviciile de transport în volum deplin și luând în con-
siderare egalitatea în drepturi a tuturor călătorilor.

Dacă pentru încheierea altor contracte civile legea cere ca persoana să aibă 
vârsta de 18 ani (capacitatea de exerciţiu deplină), atunci în transportul de 
persoane vârsta călătorului este, în genere, nesemnificativă, deoarece copiii 
(elevii) sub vârsta de 18 ani folosesc transportul public urban (troleibuzele, 
autobuzele, microbuzele) pentru a ajunge la liceu, a reveni acasă sau a merge la 
bibliotecă. De aceea, considerăm că așa cum sunt micile cumpărături zilnice 
pe care le fac copiii, la fel și călătoria lor cu transportul public, constituie niște 
acte juridice curente de mică valoare care se execută la momentul încheierii lor 
(art.22 alin.(2) pct.(a) Cod civil).

7 Залесский В.В. Транспортные договоры: Учебно-практическое пособие. Москва: 
ЮРИНФОРМЦЕНТР, 2004, p.69.

8 Legislaţia civilă atribuie calitatea de întreprinzător (comerciant) și persoanelor fizice. 
În așa mod, în Republica Moldova o persoană fizică poate practica activitatea de antre-
prenoriat dacă deţine o patentă de întreprinzător eliberată de organul inspectoratului 
fiscal, dacă este înregistrată la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat în calita-
te de întreprinzător individual (întreprindere individuală) și sub forma de gospodărie 
ţărănească (înregistrarea se face la primăria din localitate). Toţi acești întreprinzători 
sunt persoane fizice, iar în raporturile de transport ei sunt pasageri obișnuiţi și cărău-
șul nu face nici o diferenţiere sub acest aspect. De asemenea, prevederile Legii privind 
protecţia consumatorilor se vor aplica în modul corespunzător, deoarece pasagerii sunt 
consumatori ai serviciilor de transport prestate de o companie de transport public. 
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Obiectul contractului îl formează acţiunile cărăușului orientate spre depla-
sarea călătorului la punctul de destinaţie, iar în cazul predării bagajului – și a 
bagajului. De asemenea, obiect al contractului îl constituie și acţiunile călăto-
rului de achitare a costului biletului de călătorie.

Forma. Contractul de transport de persoane se încheie în formă verbală. 
Încheierea sa se confirmă (se documentează) printr-un bilet (titlu de călătorie) 
(art.986 Cod civil).

3. Încheierea contractului de transport de pasageri și bagaje
Contractul de transport de călători și bagaje se consideră încheiat din mo-

ment ce părţile au ajuns la un acord de voinţă asupra tuturor clauzelor esenţi-
ale ale contractului. Cu toate acestea, încheierea contractului se distinge prin 
anumite particularităţi.

În primul rând, deplasarea pasagerilor se face prin intermediul transportu-
lui public în comun, de unde reiese și caracterul public al contractului9.

În al doilea rând, după specificul încheierii, contractul de transport de 
pasageri face parte din categoria contractelor de adeziune: clauzele sale sunt 
alcătuite în formă standard și aprobate de Ministerul Transporturilor și Infras-
tructurii Drumurilor sau de organul administraţiei publice locale, după caz, și 
pot fi acceptate de către pasager doar pe calea aderării la contract.

Condiţiile contractului de transport se conţin în regulamentele fiecărui fel 
de transport și apoi sunt afișate în interiorul vehiculului și în locurile de comer-
cializare a biletelor. În asemenea situaţii, se prezumă că înainte de a cumpăra 
biletul, abonamentul sau jetonul, pasagerul mai întâi citește condiţiile contrac-
tuale, după care își dă acceptul la ofertă publică achitând taxa de călătorie. Din 
momentul efectuării plăţii, contractul de transport se consideră încheiat.

Gradul de libertate a pasagerului în raport cu întreprinderea de transport 
practic se egalează cu zero, deoarece pasagerul este nevoit să accepte preţul, 
punctul de destinaţie și alte condiţii de transportare din rândul celor care i 
se propun. În așa mod, pasagerul aderă la programul transportatorului și se 
subordonează regulilor stabilite de către acesta10.

9 Prin caracterul public înţelegem că cărăușul este obligat să încheie contract cu orice 
consumator care manifestă un interes în acest sens. Mai mult ca atât, condiţiile contrac-
tuale trebuie să fie aceleași pentru toţi. 

10 Залесский В.В. О защите прав пассажира в отношениях с транспортной организа-
цией – перевозчиком, publicat în Право и экономика (Federaţia Rusă), 2000, nr.9, p.37.
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În al treilea rând, propunerea de încheiere a contractului pe care o face 
cărăușul reprezintă o ofertă publică. Persoana care procură biletul de călătorie 
își dă acceptul la ofertă prin achitarea preţului, această acţiune a sa fiind con-
siderată acţiune concludentă.

Acţiunile concludente ale pasagerului se pot manifesta și prin alte forme, 
cum ar fi: trecerea printre barele cu rotaţie amplasate la intrarea în metrou 
(turnichete), realizarea plăţii cu ajutorul cartelelor electronice, a jetoanelor, 
compostarea biletelor pentru o singură călătorie, urcarea în taxi și altele11.

4. Drepturi și obligaţii în baza contractului  
de transport de pasageri și bagaje

Orice întreprindere de transport este obligată de a aduce pasagerul la punc-
tul de destinaţie, de a-i acorda acestuia condiţii confortabile și de siguranţă 
în timpul deplasării. Gradul de securitate se asigură la toţi pasagerii în aceeași 
măsură, iar nivelul de confort – în limitele posibilităţii cărăușului, dar și în 
funcţie de dorinţa pasagerului în schimbul unei taxe suplimentare12.

4.1. Obligaţia de a procura bilet de călătorie și de a-l păstra  
 până la punctul de destinaţie

Biletele pot fi cumpărate la casele de vânzare din incinta autogărilor, gărilor 
feroviare, portului maritim, iar în cazul biletelor la avion comercializarea lor se 
face atât la agenţiile de vânzare a biletelor, cât și prin Internet. În schimb la trans-
portul public urban în comun, achitarea se produce pe parcursul călătoriei13.

La staţiile de troleibuz sau de autobuz de pe liniile urbane, călătorul urcă în 
salonul vehiculului, așteptând să se apropie taxatorul pentru a cere achitarea 
taxei. Biletul pe care-l primește este pentru o singură călătorie și trebuie păs-
trat până la coborârea din transport. Dacă călătorul va pierde, va rupe sau va 

11 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Догово-
ры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере 
транспорта. Издательство СТАТУТ, Москва, 2004, p.309.

12 Залесский В.В. О защите прав пассажира в отношениях с транспортной организа-
цией – перевозчиком, publicat în Право и экономика (Federaţia Rusă), 2000, nr.9, p.38.

13 Atragem atenţia că dacă în mijlocul de transport ce transportă pasageri pe rute regulate 
au fost depistaţi pasageri cu bilete nevalabile sau fără bilete ori persoane care nu bene-
ficiază de dreptul la călătorie gratuită, șoferului sau taxatorului i se aplică o amendă, 
în cuantumul stabilit de legislaţie sau se întocmește proces-verbal. Călătorul procură 
biletul, iar șoferul sau taxatorul vinovat de transportarea pasagerului fără bilet este 
atras la răspundere contravenţională sau penală, după caz.
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distruge în alt mod biletul, el nu va putea aduce alte mijloace de probă pentru a 
dovedi că a achitat taxa de transport. Dacă va fi depistat de către controlori, va 
fi obligat să plătească și o amendă. În cazul transportului cu taximetrele, taxa 
poate fi achitată și după efectuarea transportării.

Pasagerul mai este obligat să păstreze biletul până la punctul său de desti-
naţie și să-l prezinte la cererea reprezentanţilor organelor de control. Impor-
tanţa păstrării biletului până la finele călătoriei constă în faptul că la trans-
portul auto și cel feroviar, periodic se efectuează controale. Scopul acestor 
controale este unul educativ, dar și punitiv, deoarece se urmărește depistarea și 
sancţionarea pasagerilor fără bilet.

În schimb asemenea controale nu se efectuează în transportul aerian și ma-
ritim, din motiv că deplasarea navei este limitată între punctul de pornire și cel 
de destinaţie, iar orice pasager la momentul îmbarcării este supus procedurii 
de înregistrare însoţită și de o percheziţie prealabilă. Cu alte cuvinte, posibi-
litatea ca la bordul navei să ajungă persoane fără bilet, cu excepţia membrilor 
echipajului, este exclusă.

4.2. Pierderea biletului de călătorie
Ce se întâmplă dacă pasagerul a pierdut biletul de călătorie? Legislaţia na-

ţională nu dă un răspuns clar. În transportul auto răspunderea este exclusiv 
pe seama șoferului. La urcarea pasagerilor în autobuz, șoferul este obligat să 
verifice prezenţa biletului de călătorie la fiecare pasager și să înregistreze nu-
mărul locului. La fel și în cazul pasagerilor îmbarcaţi pe parcurs, șoferul este 
obligat să le elibereze bilete. Dacă în procesul efectuării controlului sunt de-
pistaţi pasageri fără bilet, șoferului sau taxatorului i se aplică o amendă sau se 
întocmește un proces-verbal în baza căruia călătorul procură biletul, iar șo-
ferul este atras la răspundere administrativă sau penală (pct.63 Regulamentul 
transporturilor auto de pasageri și bagaje).

Dacă pasagerul aduce dovezi că la momentul urcării a avut bilet (prima do-
vadă, și cea mai veridică, este numărul locului pe care îl ocupă; cea de-a doua, 
pot fi martorii), însă fiind în salonul vehiculului l-a pierdut, cărăușul nu are 
temei suficient de a-l obliga să achite repetat costul călătoriei.

O situaţie puţin diferită de cea din transportul auto avem în cazul transpor-
tului feroviar. Călătorii care se urcă în tren sunt obligaţi să posede biletul de călă-
torie și actul de identitate, datele căruia sunt indicate în biletul de călătorie, iar în 
cazul beneficiarilor de înlesniri – și documentul care confirmă dreptul la înlesniri.

În cazul necorespunderii numelui călătorului sau numărului actului de 
identitate cu numele sau numărul indicat în biletul de călătorie prezentat, că-
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lătorului nu i se permite urcarea în tren14. Prin urmare, logica ar fi următoarea: 
în bilet se înscriu datele din buletinul de identitate a pasagerului, iar la urcarea 
în tren controlorul verifică corespunderea acestor date. Dacă se constată care-
va nereguli, pasagerului i se interzice să urce în tren.

În așa mod, din start se exclude posibilitatea ca în salon să ajungă pasagerii 
care nu ar avea bilete de călătorie. Ţinând cont de aceasta, dacă totuși se întâm-
plă ca în tren pasagerul să-și fi pierdut biletul, principalul argument este că 
„dacă nu avea bilet, nu putea accede în salon”, și în acest caz răspunderea trece 
deja pe seama controlorilor care au permis accesul fără bilete de călătorie. O 
altă soluţie ar fi să se verifice în reţeaua electronică de vânzare a biletelor la 
tren existenţa contractului de transport feroviar încheiat de acel pasager, deoa-
rece în contract obligatoriu figurează numele pasagerului și numărul buletinu-
lui de identitate. Mai mult ca atât, actele normative din transportul feroviar nu 
impun pasagerilor obligaţia achitării repetate a costului călătoriei.

La bordul unui avion nu este posibilă îmbarcarea pasagerilor fără bilete. 
Orice acţiune în transportul aerian se face pe cale computerizată, începând cu 
momentul procurării biletului care se înregistrează în baza de date internaţio-
nală, apoi înregistrarea înainte de îmbarcare, tranzitarea dintr-un avion în altul 
la punctele de escală și verificarea tuturor pasagerilor, ce are loc la debarcarea pe 
aeroportul de destinaţie.

O altă obligaţie a pasagerului este să respecte ordinea de urcare în și de co-
borâre din mijlocul de transport, dar și ordinea publică, regulile de compor-
tament impuse de gările fiecărui tip de transport în parte, să aibă o atitudine 
grijulie faţă de bunurile materiale ale cărăușului.

De asemenea, aflându-se de acum în mijlocul de transport, pasagerul tre-
buie să ocupe locul indicat pe bilet și să respecte cerinţele cărăușului. Aceste 
cerinţe de regulă sunt afișate în formă scrisă în locurile vizibile din incinta 
sălilor de așteptare, în interiorul vehiculului sau se fac publice în mod verbal15. 

14 pct.15 și 16 din Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călă-
tori, bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu, anexa nr.2 la Hotărârea Guvernu-
lui nr.238 din 25 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2005, nr.39.

15 Obligaţiile pasagerului nu se limitează doar la cele sus-menţionate. Dintre alte obligaţii ale 
pasagerului fac parte o serie de interdicţii care sunt inserate în diverse reguli și regulamente 
care se referă la comportamentul pasagerilor. Ţinând cont de prevederile acestora, pasage-
rului i se interzice: să sustragă atenţia conducătorului mijlocului de transport în timpul de-
plasării; să transporte obiecte ascuţite, arme de foc, substanţe otrăvitoare, explozive, toxice, 
ușor inflamabile, rău mirositoare, precum și obiecte, care ar putea murdări îmbrăcămintea 
altor pasageri și salonul mijlocului de transport; să fumeze și să folosească băuturi alcoo-
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Pentru încălcarea acestor obligaţii pasagerul poate fi atras la răspundere civilă 
sau contravenţională.

4.3. Transportarea gratuită a copilului
Pasagerul este în drept să transporte cu sine gratuit un copil, dar numai ca 

copilul să nu ocupă un loc aparte pe scaun. Spre exemplu, în transportul fero-
viar pentru copilul cu vârsta până la 5 ani nu se cere bilet de călătorie, în timp 
ce în transportul auto vârsta dată este mai ridicată, până la 7 ani. În transportul 
maritim se specifică că pasagerul este în drept să transporte cu el în mod gratu-
it un copil, dar fără a fi indicat până la ce vârstă. La fel și în transportul aerian, 
acest lucru este lăsat pe seama regulilor interne de transport ale cărăușului.

Gratuit poate fi transportat doar un singur copil și numai dacă este însoţit 
de o persoană matură. Cu alte cuvinte, dacă mămica și-a luat cu ea ambii copii 
minori, de 3 și 4 anișori, atunci pentru un copil nu va fi necesar bilet, în schimb 
pentru al doilea copil va trebui să procure bilet de călătorie la un preţ mai redus.

4.4. Dreptul de a lua cu sine bagaje
Pasagerul mai poate lua cu sine gratuit și bagaje de mână, respectând ce-

rinţele de greutate și dimensiunile impuse de companiile de transport. Aceste 
bagaje nu se predau cărăușului, rămânând cu pasagerul fără a plăti pentru ele 
careva taxe. De regulă, în bagajul de mână se includ lucruri mărunte, se așează 
deasupra sau sub locul pe care-l ocupă pasagerul în autobuz, tren, avion etc., de 
aceea trebuie să fie bine ambalate, ca să nu deterioreze mijlocul de transport și 
să nu-i incomodeze pe ceilalţi călători.

Pasagerul este în drept să preia cu el și bagaje de mărimi mari, numite baga-
je înregistrate, în schimbul unei taxe suplimentare care se achită la momentul 
procurării biletului de călătorie. Aceste bagaje fie că depășesc greutatea admisă 
ori sunt prea mari și nu permit să fie luate de pasager în salon. Ele fac obiectul 
unui contract de transport de bagaje. În așa mod, până la începerea transportă-
rii, pasagerul poate procura două bilete: biletul de călătorie și biletul de bagaje.

lice, să se afle în stare de ebrietate și cu îmbrăcăminte murdară, care ar putea murdări alţi 
pasageri și banchetele; să activeze mecanismele de deschidere și închidere a ușilor, în afara 
cazurilor de evitare a avariilor și accidentelor; să scoată mâinile și capul prin ferestrele des-
chise; să folosească utilajul de avariere fără vreo necesitate, în afara cazurilor excepţionale; 
să urce, să coboare, să ţină deschise sau să forţeze deschiderea ușilor autovehiculului în 
timpul mersului acestuia; să deschidă ușile autovehiculului în cazul opririi sau staţionării 
înainte de a se fi asigurat că nu există nici un pericol; să arunce din vehicul orice obiecte.
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4.5. Rezilierea contractului
Alt drept al pasagerului este dreptul de a rezilia oricând contractul (art.992 

Cod civil). Pasagerul este în drept să rezilieze contractul de transport de că-
lători în orice moment. Legea nu stipulează obligaţia pasagerului de a motiva 
sau de a prezenta probe, care pot servi drept temei de reziliere a contractului16. 
Singura cerinţă este ca rezilierea să nu cauzeze întârzieri.

Dacă cărăușul va solicita, pasagerul va fi obligat de a plăti despăgubirile 
cauzate de reziliere. Cărăușul însuși va fi obligat să dovedească că prejudiciul a 
existat și dacă da, atunci care este mărimea acestuia.

Este necesar să facem deosebirea între prejudiciile cauzate de rezilierea con-
tractului și plata penalităţilor pentru reziliere. Dacă pasagerul nu mai dorește să 
continue deplasarea, el poate întoarce biletul, iar cărăușul este obligat să-i resti-
tuie costul acestuia. Condiţia dată este valabilă pentru toate tipurile de transport.

Luând în considerare că contractul a fost denunţat unilateral din iniţiati-
va pasagerului, cărăușul nu întoarce în întregime costul biletului, ci își reţine 
pentru el (în funcţie de momentul la care contractul a fost denunţat) o anumită 
sumă de bani, care reprezintă încasarea clauzei penale (penalitatea). Așadar, 
scopul reţinerii nu este despăgubirea pentru prejudiciile provocate, ci încasa-
rea penalităţii pentru desfacerea unilaterală a contractului.

Pasagerul are dreptul să restituie biletul și să primească suma achitată până 
la pornirea mijlocului de transport. Dacă acesta pornește cu întârzieri, călăto-
rul are dreptul să renunţe la călătorie și să primească preţul achitat.

5. Răspunderea civilă ce rezultă din contractul  
de transport de pasageri și bagaje

5.1. Generalităţi asupra răspunderii civile a cărăușului
Printre instituţiile dreptului civil răspunderea ocupă un loc de frunte, de-

oarece cu răspunderea se finalizează orice problemă juridică.
Răspunderea juridică civilă este o formă a constrângerii de stat, care constă 

în obligaţia oricărei persoane de a repara prejudiciul cauzat prin fapta sa ilicită 
prevăzută de lege sau de contract17.

16 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura 
ARC, Chișinău, 2006, p.582. 

17 Baieș S., Volcinschi V., Băieșu A., Cebotari V., Creţu I. Drept civil. Drepturile reale. Te-
oria generală a obligaţiilor. Volumul II. Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, Chișinău, 2005, 
p.403.
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În funcţie de ramurile de drept deosebim: răspunderea constituţională, 
răspunderea civilă, răspunderea penală, răspunderea administrativă, răspun-
derea disciplinară și altele.

Un rol important revine răspunderii civile. Aceasta se reduce la obligaţia 
de reparare a prejudiciilor cauzate prin nerespectarea angajamentelor asumate 
prin contract.

La rândul ei, răspunderea civilă cuprinde două forme, răspunderea contractu-
ală și răspunderea delictuală. Principala deosebire dintre ele se face după izvorul 
apariţiei obligaţiei de a răspunde, și anume: răspunderea contractuală apare din 
contract, iar răspunderea delictuală apare din împrejurările prevăzute de lege.

Conform statisticii, 83% dintre normele civile sunt consacrate reglementă-
rii raporturilor contractuale, iar 17% altor categorii de raporturi, inclusiv celor 
delictuale18. O asemenea proporţie dintre normele contractuale și delictuale 
este valabilă și pentru legislaţia civilă a Republicii Moldova19.

5.2. Condiţiile angajării răspunderii civile a cărăușului
1. Pentru a putea angaja răspunderea cărăușului, este necesar ca pasagerul 

să dovedească existenţa prejudiciului și faptul că acesta s-a produs în timpul 
transportului.

Legea instituie prezumţia vinovăţiei cărăușului. Aceasta înseamnă că ori 
de câte ori pasagerul suportă pagube în legătură cu transportul, se va considera 
din start că cărăușul este vinovat.

Pentru a fi eliberat de răspundere, cărăușul va trebui să aducă probe prin 
care să demonstreze că este nevinovat. Dacă paguba ţine de vătămarea integri-
tăţii corporală a pasagerului, cărăușul va trebui să dovedească că vătămarea 
corporală a survenit din motive de forţă majoră, starea de sănătate a pasageru-
lui sau că la bază a stat vinovăţia pasagerului (art.988 alin.(1) Cod civil).

În situaţia pierderii, distrugerii sau deteriorării bagajelor care i-au fost 
încredinţate pentru transportare, cărăușul se va putea elibera de răspundere 
numai dacă va dovedi forţa majoră, viciul propriu al bunului sau vinovăţia pa-
sagerului (art.989 alin.(1) Cod civil).

18 Шамшова А.А. Цивилистические проблемы правового статуса личности в соци-
алистическом обществе. Саратов: Изд-во Саратовского унив-та, 1982, p.35. 

19 Este varianta cea mai eficace într-un stat de drept, pentru a reglementa reușit relaţiile 
din domeniul privat.
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2. Pasagerul deţine calitatea de consumator20. De aceea, răspunderea că-
răușului pentru prejudiciile cauzate pasagerului în caz de pierdere a bagajelor, 
întârzieri sau daune provocate vieţii și sănătăţi pasagerului, se va angaja și po-
trivit normelor din Legea privind protecţia consumatorilor.

De asemenea, la soluţionarea litigiilor dintre cărăuș și pasager se va ţine 
cont de explicaţiile date în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M. nr.7 din 09.10.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei despre pro-
tecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile”21.

3. Obligaţia cărăușului este una de rezultat. Acest fapt se datorează angaja-
mentului asumat de cărăuș de a aduce pasagerul împreună cu bagajele la timp 
și fără primejdie la punctul de destinaţie. În legătură cu aceasta, răspunderea 
cărăușului este considerată a fi mai agravată decât răspunderea obișnuită.

5.3. Răspunderea contractuală a cărăușului
Răspunderea contractuală reprezintă o formă a răspunderii civile și se apli-

că pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obli-
gaţiilor contractuale22.

Instituţia răspunderii contractuale este tratată în Codul civil, la capitolul 
consacrat efectelor neexecutării obligaţiilor (art.602-623). De asemenea, reguli 
privind răspunderea contractuală se conţin în capitolul dedicat transportului 
(art.980-1029 Cod civil)23.

5.4. Răspunderea delictuală a cărăușului
În situaţia în care au fost prejudiciaţi terţii prin fapte săvârșite de cărăuș în 

cadrul activităţii pe care o desfășoară, răspunderea cărăușului va fi o răspun-
dere civilă delictuală24.

20 Consumator este orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori 
care comandă, procură sau folosește produse, servicii pentru necesităţi nelegate de ac-
tivitatea de întreprinzător sau profesională (art.1 al Legii nr.105 din 13.03.2003 privind 
protecţia consumatorilor). 

21 Hotărârea Plenului Curţii Suprem e de Justiţie a R.M. nr.7 din 09.10.2006 „Cu privire la 
practica aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile”, 
publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.3, p.4-9.

22 Cojocari E. Drept civil. Răspunderea juridică civilă (studiu teoretic, legislativ și compa-
rativ de drept). Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chișinău, 2002, p.57.

23 În Codul civil, regulile răspunderii stabilite pentru transport vor avea prioritate faţă de 
dispoziţiile consacrate efectelor neexecutării obligaţiilor.

24 Stanciu C., Niţă V. Consideraţii privind răspunderea civilă delictuală a cărăușului, pu-
blicat în Revista de Știinţe Juridice (Craiova, România), nr.9, 2008, p.77-87. 
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Cu alte cuvinte, răspunderea delictuală este o sancţiune aplicată cărăușului 
pentru săvârșirea în raport cu cineva unei faptei ilicite aducătoare de prejudicii.

Pentru angajarea răspunderii delictuale, prejudiciul trebuie să fie cauzat în 
timpul transportului. În calitate de păgubiţi vor fi persoane străine, care nu au 
nici o legătură cu transportul. De exemplu, lovirea în timpul transportului a 
unui pieton; tamponarea unui vehicul aparţinând unei alte persoane; prăbuși-
rea unui avion peste un imobil etc.

Cadrul legal este redat la art.1398 din Codul civil care precizează că: „cel 
care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie, este obligat să repare 
prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral 
cauzat prin acţiune sau omisiune”.

5.5. Deosebiri între răspunderea contractuală și cea delictuală
Între răspunderea contractuală și răspunderea delictuală există mai multe 

deosebiri, și anume:
a) Temeiul principal pentru aplicarea răspunderii contractuale este neexecu-

tarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contrac-
tuale, pe când răspunderea delictuală se naște din încălcarea unor drepturi 
absolute, cum ar fi: dreptul de proprietate, dreptul la viaţă, sănătate ș.a.;

b) Dacă în cazul răspunderii contractuale este încălcată o obligaţie concretă, 
stabilită prin contractul preexistent între cele două părţi, atunci în cazul 
răspunderii delictuale obligaţia încălcată este o obligaţie legală, cu caracter 
general, care revine tuturor – de a nu leza drepturile altora prin fapte ilicite;

c) Răspunderea contractuală se caracterizează prin aceea că subiectele ei au 
denumiri concrete de creditor și debitor, iar răspunderea poate fi angajată 
atât creditorului, cât și debitorului, ei se pot schimba cu rolurile sau orice 
parte în același timp poate fi debitor și creditor. Din contra, răspunderea de-
lictuală poate apărea între diferiţi subiecţi deoarece prejudiciul se cauzează 
de o persoană ce nu se află în raporturi obligaţionale cu persoana vătămată;

d) O altă deosebire ţine de caracterul normelor ce reglementează aceste for-
me ale răspunderii. Astfel, normele juridice ce reglementează răspunderea 
contractuală sunt dispozitive, de aceea existenţa și întinderea răspunderii 
depinde, în principiu, de voinţa părţilor. Pe când normele ce reglementează 
răspunderea delictuală sunt imperative, fapt ce lipsește părţile de posibili-
tatea de a stabili condiţiile și întinderea răspunderii25;

25 Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. 
Издательство МГУ, Москва, 1986, p.26; Bloşenco A. Răspunderea civilă delictuală. 
Editura ARC, Chişinău, 2002, p.28.
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e) La răspunderea contractuală prejudiciul este una din condiţiile angajării 
răspunderii, în schimb la răspunderea delictuală existenţa prejudiciului 
devine și o condiţie a apariţiei raportului obligaţional;

f) În cazul răspunderii contractuale mărimea răspunderii poate depăși dauna 
reală avută de creditor, pe când la răspunderea delictuală dauna se restituie 
în mărimea prejudiciului cauzat26. Mai mult decât atât, răspunderea con-
tractuală poate fi aplicată și fără ca să existe un prejudiciu, dacă în conţinu-
tul contractului a fost stabilită una din formele clauzei penale27;

h) În fine, în cazul răspunderii contractuale vinovăţia debitorului se prezumă, 
pe când în cazul răspunderii delictuale, vinovăţia autorului trebuie dovedită.

5.6. Situaţii concrete de aplicare a răspunderii  
 contractuale și delictuale a cărăușului

1. Răspunderea cărăușului pentru prejudiciile cauzate vieţii și sănătăţii pasa-
gerului de fiecare dată este o răspundere contractuală, din motiv că la baza 
apariţiei raporturilor dintre cărăuș și pasager stă contractul de transport. 
Acesta constituie dovada principală a prezenţei răspunderii contractuale a 
cărăușului faţă de pasager28.

2. O altă situaţie vom avea în cazul prejudiciilor cauzate vieţii și sănătăţii 
unor persoane terţe, care nu sunt pasageri și nu au nici o legătură cu con-
tractul de transport. Cel mai frecvent, acestor persoane le pot fi cauzate 
prejudicii ca urmare a accidentelor de transport. Din motiv că între cărăuș 
și persoanele vătămate lipsește contractul, răspunderea cărăușului va fi o 
răspundere delictuală.

 Spre exemplu, în cazul transportului aerian, există pericolul ca de la avio-
nul aflat în zbor să se desprindă unele părţi componente, cum ar fi piese, 
șuruburi, bucăţi de ţiglă, așchii, scurgeri de combustibil, uleiuri ș.a. Aceste 
corpuri și lichide ajungând la pământ cu viteză sporită, pot cauza grave 
prejudicii la locul de cădere: ucideri, vătămări ale integrităţii corporale, de-
teriorări, distrugeri ș.a., iar cărăușul este obligat să repare prejudiciile astfel 

26 Воскобойникова Е. В чем разница между договорными и внедоговорными обя-
зательствами по возмещению ущерба, publicat în Деловая пресса (Federaţia Rusă) 
nr.46 (614) din 13.12.2006.

27 Cojocari E. Drept civil. Răspunderea juridică civilă (studiu teoretic, legislativ și compa-
rativ de drept). Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chișinău, 2002, p.59.

28 În mod subsidiar, instanţele judecătorești pot aplica și dispoziţiile de la Capito-
lul XXXIV din Codul civil, intitulat „Obligaţiile care nasc din cauzarea de daune” 
(art.1418-1421), dar răspunderea cărăușului oricum rămâne ar fi una contractuală.
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survenite. Deoarece nu se află în nici un raport contractual cu terţii aflaţi 
la sol, răspunderea cărăușului pentru prejudiciile aduse la pământ la fel se 
angajează pe temei delictual29.

3. De asemenea, avem o răspunderea delictuală și în cazul în care persoanelor 
care se deplasează fără bilete de călătorie, în timpul transportării le-au fost 
cauzate unele vătămări ale integrităţii corporale. Răspunderea cărăușului 
faţă de aceste persoane va fi o răspundere delictuală. Între cărăuș și persoa-
nele date nu există încheiat un contract de transport, de aceea, acestea din 
urmă, chiar dacă se aflau la momentul cauzării prejudiciului în mijlocul de 
transport, nu aveau calitatea de pasageri.

4. Răspunderea pentru pierderea bagajelor de mână poartă natură delictuală, 
în schimb pentru pierderea sau deteriorare bagajelor înregistrate, răspun-
derea cărăușului faţă de pasager va fi una contractuală, deoarece bagajele în 
cazul dat formează obiectul unui contract de sine stătător – contractul de 
bagaje, însoţit de eliberarea recipisei de bagaje30.

5. Interes prezintă și răspunderea în cazul prejudiciilor cauzate de către sa-
lariaţi31. Dacă în legătură cu exercitarea atribuţiilor de muncă salariatul a 
provocat pagube unor persoane, cărăușul va răspunde în locul salariatului 
său, în baza normelor ce ţin de răspunderea delictuală din Codul civil, cu 
aplicarea principiului răspunderii integrale pentru prejudiciul cauzat.

 Mai apoi, cărăușul va putea înainta acţiune de regres împotriva salariatu-
lui, solicitând restituirea pagubelor32. Salariatul va răspunde faţă de cărăuș 
în baza prevederilor din Codul muncii, deoarece raporturile dintre angaja-
tor și salariat sunt fondate pe un contract individual de muncă33.

29 Mihalache Iu. Natura juridică a răspunderii civile a cărăușului aerian în Republica 
Moldova, publicat în Revista Studia Universitatis Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca, Româ-
nia), nr.1, 2008, p.202.

30 Bagajele de mână corespund cu lucrurile personale ale pasagerului și transportarea lor 
se efectuează în baza biletului de călătorie, fără ca pentru aceasta să fie necesară înche-
ierea contractului de bagaje. Bagajele de mână rămân tot timpul la dispoziţia și în grija 
pasagerului, de aceea cărăușul nu cunoaște despre existenţa lor și nu-și asumă nici o 
obligaţie faţă de ele atâta timp cât nu i-au fost predate în mod special.

31 Codul civil stabilește că comitentul răspunde de prejudiciul cauzat cu vinovăţie de pre-
pusul său în funcţiile care i s-au încredinţat (art.1403). 

32 Prin normele Codului civil se protejează interesele persoanei vătămate, ea fiind în drept 
să primească costul deplin al prejudiciului suferit, în timp ce normele din Codul muncii 
îl protejează pe salariat, creându-i posibilitatea unei răspunderi mai reduse faţă de an-
gajatorul său.

33 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 04.07.2005 
„Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătorești a legislaţiei materiale 
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5.7. Răspunderea echipajului
O situaţie aparte constituie răspunderea echipajului, cum ar fi răspunderea 

șoferilor, piloţilor de avion, comandantului navei maritime și altor membri ai 
personalului de navigaţie pentru prejudiciile cauzate din vina lor pasagerilor 
în perioada de transportare. În legătură cu aceasta, distingem trei situaţii:

Prima: Dacă membrii echipajului prejudiciază bunurile cărăușului, repa-
rarea acestor pagube se va face în baza raporturilor de muncă. Membrii echi-
pajului activează în baza contractului individual de muncă, astfel încât răs-
punderea pentru pagubele provocate angajatorului (adică cărăușului) va fi o 
răspundere materială, în temeiul normelor din Codul muncii;

A doua: În cazul în care membrii echipajului provocă pagube pasageri-
lor aflaţi în salonul vehiculului (spre exemplu, taxatorul lovește un pasager, 
stewardesa varsă ceai fierbinte și provoacă arsuri unui pasager ș.a.), repararea 
daunelor va fi efectuată de către cărăuș, ca parte a contractului de transport. 
Mai apoi, cărăușul, având calitatea de angajator în baza contractului individu-
al de muncă încheiat cu salariatul, în scop de despăgubire va putea înainta în 
instanţa judecătorească acţiune de regres împotriva salariatului său vinovat de 
provocarea daunei;

A treia: Dacă pagubele au fost provocate unor terţe persoane (de exemplu, 
cineva dintre pasageri aruncă un obiect peste geam lovind un trecător sau din 
avionul aflat la înălţime cad piese, șuruburi ori bucăţi de metal, care ajungând 
cu mare viteză la sol, provoacă distrugeri, leziuni corporale și decese) cărăușul 
va răspunde conform normelor din Codul civil ce ţin de răspunderea delictua-
lă. După aceea, cărăușul va înainta acţiune de regres împotriva salariatului ori 
a pasagerului vinovat de incident, cerând restituirea banilor plătiţi în calitate 
de despăgubire.

5.8. Întârzierea ajungerii la destinaţie
În legislaţie nu este prevăzută achitarea amenzii pentru fiecare oră de în-

târziere a ajungerii cărăușului la punctul de destinaţie. Potrivit Legii privind 
protecţia consumatorilor, în cazul încălcării termenelor de începere și finaliza-
re a prestării serviciului, prestatorul achită consumatorului pentru fiecare oră 
depășită o penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului (art.27 alin.(2)). 

despre încasarea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau altă vă-
tămare a sănătăţii ori prin deces”, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2005, nr.1, p.12.
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Reclamaţiile consumatorului nu vor fi satisfăcute numai dacă cărăușul va face 
dovada că întârzierea s-a produs din motive de forţă majoră34.

Conform prevederilor din Codul civil, răspunderea transportatorului pen-
tru prejudiciile care rezultă din întârziere este exclusă dacă altfel nu s-a convenit 
în mod expres sau dacă transportatorul nu a acţionat cu intenţie sau din culpă 
gravă (art.988 alin.(2)).

În așa mod, se instituie regula în conformitate cu care cărăușul nu este 
răspunzător pentru prejudiciile ce apar de pe urma întârzierii. Cu titlu de ex-
cepţie, cărăușul ar putea fi răspunzător în două cazuri, și anume: primul, dacă 
răspunderea sa este expres prevăzută în lege sau în contract; al doilea, dacă 
cărăușul a acţionat cu intenţie sau din culpă gravă.

Faptul că potrivit Codului civil pagubele care rezultă din întârziere sunt 
excluse, nu înseamnă însă că cărăușul ar fi eliberat de plata penalităţilor de 
întârziere35.

Alături de penalităţi, pasagerul poate cere de la cărăuș și repararea daune-
lor morale, provocate de pornirea cu întârziere a mijlocului de transport ori 
de ajungerea lui cu întârziere la punctul de destinaţie36. Mai mult ca atât, cără-
ușul este obligat să restituie pasagerului și venitul ratat ca urmare a întârzierii 
ori anulării cursei de transport preconizate și în legătură cu care pasagerul 
și-a aranjat anumite lucruri, dar din motivul că cărăușul și-a executat în mod 

34 Prevederile legii sunt prea exigente. Dacă am aplica cărăușului o amendă, așa cum sta-
bilește Legea privind protecţia consumatorilor, că prestatorul achită consumatorului 
pentru fiecare oră depășită o penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului, cărău-
șul ar trebuie să achite pasagerului o penalitate în mărime de 10% din preţul biletului de 
călătorie pentru fiecare oră de întârziere, ceea ce este prea mult. În scurt timp cărăușul 
ar putea ajunge la incapacitate de plată.

35 Este greșită norma din Codul civil în care se indică că prejudiciile ce rezultă din întâr-
ziere sunt excluse, din motiv că în toate statele lumii, legislaţia civilă stipulează contra-
riul, că cărăușul este obligat să repare și prejudiciile care rezultă din întârziere.

 Propunem reformularea normei de la art.988 din Codul civil în felul următor: „Cără-
ușul este răspunzător pentru întârzierile în transportul de pasageri. Mărimea despă-
gubirii este stabilită prin legi speciale și nu poate fi exclusă sau limitată prin contract”. 
Pentru comparaţie, mult mai reușite în această privinţă sunt dispoziţiile din Codul civil 
al Ucrainei care prevede că „pentru întârzierea deplasării mijlocului de transport în 
care se află pasagerul, cărăușul achită pasagerului amendă (...)”. Prevederi asemănătoa-
re există și în Codul civil al Federaţiei Ruse (art.795), Codul civil al Belorusiei (art.749), 
Codul civil al Republicii Kazahstan (art.704) etc. 

36 Постатейный комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Частям 
первой, второй, третьей // Под ред. Т.Е.Абовой, М.М.Богуславского, А.Ю.Кабалкина, 
А.Г.Лисицына-Светланова. Издательства ЮРАЙТ. Москва – 2008, p.604.

82 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



necorespunzător obligaţiile sale contractuale, pasagerul a ratat conferinţe, afa-
ceri, bilete la avion, competiţii sportive ș.a.

Pasagerul poate renunţa la contractul de transport în orice moment, până 
ca deplasarea să înceapă. Pasagerul îi poate invoca cărăușului că a sosit cu în-
târziere sau poate aduce dovezi că din cauza condiţiilor climaterice, a defecte-
lor vehiculului ori din alte motive bine argumentate, mijlocul de transport va 
ajunge la destinaţie cu întârzieri faţă de ora preconizată în orar.

Conform dispoziţiilor Codului civil, pasagerul poate rezilia contractul și 
atunci când este previzibil că vor avea loc întârzieri în comparaţie cu timpul și 
durata convenită (art.992 alin.(3))37.

Legislaţia fiecărui tip de transport în parte. Cu regret, în legislaţia din 
transportul auto de pasageri nu sunt prevăzute sancţiuni pentru întârziere. Mai 
reușite sunt reglementările din transportul feroviar. Astfel, pentru plecarea sau 
sosirea trenului cu întârziere, calea ferată plătește călătorului o amendă în mă-
rime de 3% din costul călătoriei pentru fiecare oră de întârziere (art.150 alin.(1) 
Codul transportului feroviar). O prevedere asemănătoare găsim și în Proiectul 
Codului transportului naval intern al Republicii Moldova (art.115 alin.(2)).

Legislaţia cu privire la întârziere lipsește în transportul aerian, motiv din 
care companiile aeriene adeseori se eschivează de la plata prejudiciilor cauzate 
pasagerilor38.

5.9. Pierderea și deteriorarea bagajelor
Cărăușul răspunde pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea bagajelor 

care i-au fost încredinţate de pasager, cu excepţia cazului când va dovedi forţa 
majoră, viciul propriu al bunului sau vina pasagerului (art.989 Cod civil)39. În 

37 Asemenea prevederi sunt binevenite și au ca scop o mai bună protecţie a drepturilor 
pasagerilor în situaţia întârzierilor care devin cunoscute din timp.

38 În biletele de călătorie pe care le emit, companiile aeriene nu prevăd răspunderea pen-
tru întârziere, iar legislaţia aeriană sub acest aspect în Republica Moldova lipsește cu 
desăvârșire.

 Având ca exemplu reglementarea întârzierii și a anulării zborurilor din legislaţia Uni-
unii Europene, dar și a statelor ex-sovietice, se impune aprobarea prin hotărâre de gu-
vern a unor reguli speciale, și anume: „Regulamentul privind măsurile de răspundere 
antrenate transportatorului aerian pentru refuzul de îmbarcare, anularea sau întârzie-
rea zborului în transportul de mărfuri și pasageri”. 

39 Dispoziţii ample în legătură cu răspunderea pentru pierderea și deteriorarea bagaje-
lor sunt prevăzute în legislaţia din transportul feroviar și auto. Conform prevederilor 
din Codul transportului feroviar, calea ferată poartă răspundere patrimonială pentru 
pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) bagajelor din momentul primirii pentru 
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schimb cărăușul nu răspunde pentru pierderea documentelor, a banilor sau a 
altor bunuri de mare valoare, cu excepţia cazului când i s-a declarat valoarea 
lor și el a acceptat să le transporte.

Bagajele pot fi de două feluri, înregistrate și neînregistrate.

5.9.1. Situaţia bagajelor înregistrate
Bagajele înregistrate se predau cărăușului în mod special, cu eliberarea chi-

tanţei de bagaje și se transportată separat de pasager, în secţia de bagaje a mij-
locului de transport. Aceste bagaje fie că depășesc volumul sau greutatea pre-
văzută pentru bagajele de mână, fie, deși nu depășesc aceste limite, călătorul nu 
dorește să le aibă în paza sa, încheind astfel contractul de transport de bagaje40.

În consecinţă, tocmai pentru că au fost predate în grija transportatorului, 
toată responsabilitatea pentru deteriorarea bunurilor din bagaj, pentru lipsuri, 
alterări, distrugerea totală ori parţială și în final pentru pierderea bagajului, o 
poartă cărăușul.

Răspunderea sa reiese din contractul de bagaje încheiat cu pasagerul, la 
momentul în care bagajul a fost predat și pasagerului i s-a oferit în schimb 
chitanţa de bagaje care, la fel cum este biletul de călătorie, confirmă încheierea 
contractului de bagaje.

Cărăușul nu va fi răspunzător dacă paguba a survenit datorită unui defect 
al bagajului, a calităţii sau a viciului acestuia. La fel, cărăușul nu va fi răspun-
zător dacă va dovedi că motivul prejudicierii bagajului a fost forţa majoră sau 
că la baza apariţiei prejudiciului au stat însăși faptele pasagerului.

5.9.2. Situaţia bagajelor neînregistrate (de mână)
Bagajele neînregistrate sunt numite și bagaje de mână, deoarece pasagerul 

le ia cu sine în salonul mijlocului de transport. Pentru volumul lor redus și 
greutatea mică, bagajele de mână rămân în posesia pasagerului în timpul de-
plasării și sunt transportate gratuit în limitele prevăzute de lege41.

Cărăușul nu este răspunzător în caz de pierdere ori deteriorare a bagajelor 
de mână, fiindcă aceste bagaje au rămas sub supravegherea pasagerului. Deoa-

transport și până la eliberarea lor destinatarului mărfurilor dacă nu va face dovada 
că integritatea bagajelor nu a fost asigurată din cauza unor circumstanţe pe care calea 
ferată nu le-a putut preveni și nici înlătura (art.146 alin.(1)).

40 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Editura Car-
tier, Chișinău, 2006, p.284.

41 Смирнов В.Т., Медведев Д.А. Гражданское право. Учебник. 4-е издание. Том 2 
// Под редакции А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Издательство Проспект. Москва, 
2005, p.471.
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rece nicăieri nu figurează că i-ar fi fost predate în mod special, cărăușul nu are 
de ce să răspundă.

Din motiv că bagajele de mână nu sunt predate în mod oficial cărăușului, 
iar contractul de bagaje nu este încheiat, ele rămân pe tot parcursul transpor-
tării la dispoziţia și în grija pasagerului, iar răspunderea pentru eventualele 
pierderi sau degradări ale acestora este o răspundere delictuală42.

În caz de pierdere sau deteriorare a bagajelor de mână, se aplică prezumţia 
de nevinovăţie a cărăușului. Pentru a-i putea atrage răspunderea cărăușului, 
pasagerului îi revine o sarcină foarte grea, de a răsturna această prezumţie.

5.9.3. Perioada de răspundere
Cărăușul este răspunzător pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea 

bagajelor doar dacă evenimentul care a provocat dauna s-a produs în timpul 
perioadei de transport.

Prin perioada de transport înţelegem intervalul de timp cuprins între data 
predării bagajului la punctul de pornire și data eliberării la punctul de destina-
ţie, deoarece transportul de persoane, potrivit Codului civil, include operaţiu-
nile de îmbarcare, transport și debarcare (art.987 alin.(1)).

Deci, cărăușul e răspunzător de bagaje nu doar când acestea se află în auto-
buz, microbuz, în tren, la bordul aeronavei sau a navei maritime, ci pe parcur-
sul tuturor operaţiunilor de îmbarcare, debarcare, depozitare, de la momentul 
când bagajele sunt predate transportatorului și până la momentul când acestea 
sunt returnate proprietarului lor.

5.10. Daunele cauzate vieţii și sănătăţii pasagerului
Răspunderea cărăușului pentru prejudiciile cauzate vieţii și sănătăţii pasa-

gerilor se repară în conformitate cu Capitolul XXXIV din Codul civil, intitulat 
„Obligaţii care se nasc din cauzarea de daune” (art.1418-1421).

În caz de vătămare a integrităţii corporale sau de altă vătămare a sănătăţii, 
autorul prejudiciului are obligaţia să compenseze persoanei vătămate salariul 
(dacă persoana era angajată în câmpul muncii) sau venitul ratat din cauza 
pierderii sau reducerii capacităţii de muncă (în special la elevi, studenţi, per-
soanele liber profesioniste care nu depind de contractul de muncă), precum și 

42 Гражданское право в 4-х томах. Обязательственное право. Том IV. Учебник. 3-е 
издание (Аutor – В.В.Витрянский). Под редакции Е.А.Суханова, Издательство 
Wolters Kluwer. Москва, 2006, p.150; Mihalache I. Natura juridică a răspunderii civile 
a cărăușului în transportul aerian al Republicii Moldova, publicat în Revista Studia 
Universitatis „Babeș-Bolyai” (Cluj-Napoca, România), 2008, nr.1, p.201. 
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cheltuielile suportate în legătură cu vătămarea sănătăţii – de tratament, de 
alimentaţie suplimentară, de protezare, de îngrijire străină, de cumpărare a 
unui vehicul special, de reciclare profesională etc.

Dacă persoana vătămată este un minor neangajat în câmpul muncii, aces-
tuia i se vor repara cheltuielile de tratament. Ulterior, instanţa de judecată 
având concluziile medicilor, va putea stabili despăgubiri pentru pierderea ori 
reducerea capacităţii de muncă a acestui minor, ţinând cont de posibilităţile 
angajării lui în câmpul muncii43.

Luând în consideraţie faptul că regulile din Codul civil poartă caracter ge-
neral, trimitere se face la legislaţia fiecărui tip de transport în parte. Astfel, 
întreprinderile de transport feroviar poartă răspundere, în condiţiile legii, pen-
tru daunele cauzate vieţii și sănătăţii călătorilor sau altor persoane ce au avut 
de suferit de pe urma activităţii transportului feroviar (art.27 alin.(2) Codul 
transportului feroviar)44.

Aceeași situaţie avem în transportul auto, unde agentul transportator poar-
tă răspundere materială pentru prejudiciul cauzat de decesul sau vătămarea 
sănătăţii persoanelor în urma folosirii transportului auto (pct.16 Regulamentul 
transporturilor auto de călători și bagaje)45.

Cele mai reușite reglementări se conţin în Codul navigaţiei maritime co-
merciale, în care se indică și cuantumul despăgubirii care îi poate reveni pasa-
gerului în caz de vătămare a sănătăţii (art.196).

5.11. Mărimea și modul de achitare a despăgubirilor
În legătură cu despăgubirea pasagerilor pentru prejudiciile cauzate vieţii 

și sănătăţii lor, Codul civil nu stabilește o sumă minimă de la care ar putea să 
înceapă despăgubirea.

Răspunderea cărăușului nu poate fi exclusă sau limitată prin contract (art.988 
alin.(3)). Cu alte cuvinte, nu se admite înţelegerea dintre cărăuș și pasager în ve-

43 Clima N., Bloșenco A. Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de repararea preju-
diciului în legătură cu cauzarea daunei sănătăţii, publicat în Manualul judecătorului la 
examinarea pricinilor civile, coord. M.Poalelungi. Chișinău: Cartier, 2006, p.809.

44 În legislaţia din transportul feroviar nu există nici o prevedere clară prin care ar putea 
fi stabilite particularităţile răspunderii căii ferate pentru vătămarea sănătăţii și integri-
tăţii corporale a pasagerilor, ci de fiecare dată se face trimitere la „legislaţia în vigoare” 
fără a concretiza care este ea.

45 În Codul transporturilor auto lipsesc cu desăvârșire reglementările sub acest aspect, iar 
din cuprinsul Regulamentului rezultă că răspunderea pentru prejudiciile provocate vie-
ţii și sănătăţii pasagerului ar fi o obligaţie ca și multe altele pentru agentul transportator.
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derea excluderii ori coborârii acestor limite. Orice clauze care în mod direct sau 
indirect derogă de la normele imperative prevăzute la capitolul consacrat trans-
portului sunt nule și lipsite de efecte juridice (art.1029 alin.(1) Cod civil).

În caz de accidente soldate cu vătămări ale integrităţii corporale sau a să-
nătăţii pasagerilor, cărăușul este obligat să plătească acestora despăgubiri nu 
mai mici decât limitele prevăzute pentru asemenea situaţii în codurile și regu-
lamentele fiecărui tip de transport luat în parte.

Cărăușul și pasagerul pot conveni ca mărimea despăgubirii să depășească 
limita prevăzută de lege46.

Suma despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate vieţii și sănătăţii pasage-
rilor, precum și în cazul pierderii și deteriorării bagajelor, nu este fixată cu 
exactitate pentru toate tipurile de transport.

De exemplu, în transportul auto nu este stabilită mărimea răspunderii pen-
tru viaţa și sănătatea pasagerilor, în timp ce pentru pierderea bagajelor agenţii 
transportatori poartă răspundere materială după cum urmează: a) pentru ba-
gajele primite la transport cu valoarea declarată – în mărimea valorii declarate; 
b) pentru bagajele primite la transport fără declararea valorii lor – în mărimea 
valorii bagajelor pierdute sau lipsă. În celelalte cazuri, se va compensa suma cu 
care s-a micșorat valoarea bagajelor (art.43 Codul transporturilor auto). Mă-
rimea despăgubirii nu a fost fixată nici în legislaţia din transportul feroviar.

O situaţie mai bună avem în transportul maritim, unde răspunderea 
transportatorului maritim pentru moartea pasagerului sau vătămarea sănătă-
ţii lui nu va depăși 175.000 unităţi de calcul raportate la întreaga cursă (art.196 
Codul navigaţiei maritime comerciale).

46 În practică este puţin probabil ca cărăușul să accepte prin contract răspunderea la o 
sumă mai mare decât cea stabilită de lege. Motivul este că după natura sa contractul de 
transport de pasageri este un contract public, iar după modul lui de încheiere face parte 
din categoria contractelor de adeziune. Clauzele prevăzute în contractele de transport 
de pasageri sunt identice pentru toţi pasagerii, fiind clauze contractuale standard re-
flectate de regulă și în biletul de călătorie, ca document ce confirmă faptul încheierii 
contractului de transport. De aceea, orice înţelegere particulară dintre cărăuș și pasa-
ger, inclusiv cea privind majorarea limitelor răspunderii cărăușului pentru prejudiciile 
cauzate vieţii și sănătăţii pasagerului, cu toate că legea admite ca ea să aibă loc, de facto 
însă nu poate fi încadrată sub aspect juridic. Clauzele contractuale standard nu pot fi 
supuse negocierii cu fiecare pasager în parte, iar singura soluţie care poate fi aplicată în 
acest caz este de a majora mărimea despăgubirii prin modificarea clauzelor standard 
din contractul model de transport. În consecinţă, efectul va fi unul general: va avea loc 
majorarea sumei despăgubirii pentru prejudiciile cauzate vieţii și sănătăţii călătorilor 
în cazul tuturor pasagerilor care procură bilete de călătorie. 
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În ce privește transportul aerian, nu avem încă o legislaţie naţională, astfel 
încât la stabilirea mărimii răspunderii transportatorului se aplică dispoziţiile 
Convenţiei cu privire la unificarea unor reguli din transportul aerian internaţi-
onal, semnată la Montreal la 28 mai 199947.

5.12. Asigurarea obligatorie în transportul de pasageri
5.12.1. Precizări prealabile
Orice prejudiciu cauzat vieţii, sănătăţii sau bunurilor pasagerului urmează 

a fi reparat de către cărăuș. Problema care apare constă în faptul că nu în-
totdeauna cărăușul are bani suficienţi pentru a-l despăgubi corespunzător pe 
pasagerul care a avut de suferit. Mai mult ca atât, în ultimul timp cărăușii se 
confruntă cu mari dificultăţi financiare, cu procese de insolvabilitate, iar pasa-
gerii pot rămâne fără despăgubirile prevăzute de lege.

Din aceste considerente, ca o garanţie a executării obligaţiilor a fost intro-
dusă asigurarea obligatorie a transportatorilor faţă de pasageri. Companiile 
care prestează servicii de transport public sunt obligate să aibă încheiate con-
tracte de asigurarea obligatorie de răspundere civilă faţă de pasageri, în caz 
contrar, le poate fi retrasă licenţa de efectuare a transportului.

În Republica Moldova asigurările obligatorii au fost de la începutul apari-
ţiei pieţei de asigurări locomotiva care a atras după sine piaţa de asigurări48. 
Baza normativă de început a fost Regulamentul cu privire la modul de asigurare 
obligatorie a pasagerilor transportului aerian, feroviar, fluvial și auto în comun, 
de decontare a ratelor de asigurare de către întreprinderile de transport, stabilire 
și achitare a sumelor de asigurare conform tipului corespunzător de asigurare49, 

47 Convenţia de la Montreal din 1999 pentru unificarea unor reguli referitoare la transpor-
tul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28.05.1999, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene L194, 2001, p.39-49. Republica Moldova a aderat prin Legea nr.254-
XVI din 05.12.2008, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.230-232 
din 23.12.2008. Conform Convenţiei de la Montreal, transportatorii aerieni vor răspun-
de în mod absolut (nelimitat) pentru prejudiciile cauzate vieţii și sănătăţii pasagerilor. 
În cazul prejudiciilor survenite de pe urma întârzierilor, răspunderea transportatorului 
pentru fiecare pasager este limitată la suma de 5.000 dolari. La transportul bagajelor, 
răspunderea transportatorului este limitată la suma de 20 dolari SUA per kilogram. 

48 Zgardan A. Caracteristica asigurărilor prin efectul legii în domeniul transportului auto 
în Republica Moldova. IDIS „Viitorul”. Chișinău, 2008, p.8. 

49 Hotărârea Guvernului R.M. nr.686 din 23.10.92 privind unele probleme legate de reali-
zarea Decretului Președintelui R.M. din 25 iunie 1992 „Cu privire la asigurarea obliga-
torie a pasagerilor transportului aerian, feroviar, fluvial și auto în comun”, publicată în 
Monitorul Oficial nr.10 din 30.10.1992.
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aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.686 din 23.10.92. Apoi a urmat un 
regulament similar din anul 1995, care a fost abrogat în 199850.

Reglementarea actuală este reflectată în Legea nr.1553 din 25.02.98 cu privi-
re la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călă-
tori51. Conform legii, transportatorii de călători cu mijloace de transport aerian, 
auto, feroviar și fluvial sunt obligaţi să încheie anual cu asigurătorii contracte 
de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători.

Asigurarea obligatorie a pasagerilor nu există în cazul transportului auto 
suburban, cu bacul, precum și cu transportul fluvial pe traseele pentru plim-
bări și excursii (art.4).

5.12.2. Subiectele și obiectul asigurării
Subiectele. În calitate de asigurat în contractul de asigurarea obligatorie 

a transportatorilor faţă de călători este numai persoana fizică care deţine o 
calitate specială de pasager52.

Contractul de asigurare se încheie între transportator și compania de asi-
gurare fiind în folosul unui terţ, iar rolul de terţ îi revine pasagerului. Cu toate 
că transportatorul este partea contractantă și el achită prima de asigurare, cel 
asigurat în contractul de asigurare este pasagerul. Doar pasagerul va putea 
beneficia de acest tip de asigurare și numai în cazul în care i-au fost cauzate 
prejudicii în perioada transportării.

Obiectul asigurării constă în răspunderea transportatorilor pentru preju-
diciul cauzat vieţii, sănătăţii și bunurilor pasagerilor. În legătură cu aceasta 
este important de a nu confunda acest tip de asigurare cu asigurarea de răs-
punderea civilă a deţinătorilor de autovehicule faţă de terţi (pentru accidente).

Asigurarea faţă de terţi la fel este obligatorie, dar de ea beneficiază nu pa-
sagerii, ci alte persoane care au avut de suferit de pe urma unui accident. De 
exemplu, un autobuz pe ruta Chișinău – Rezina deţine asupra sa două asigu-

50 Hotărârea Guvernului R.M. nr.370 din 06.06.95 cu privire la asigurarea obligatorie a 
pasagerilor transportului aerian, feroviar, fluvial și auto în comun, publicată în Moni-
torul Oficial nr.40 din 20.07.1995.

51 Legea nr.1553-XIII din 25.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
a transportatorilor faţă de călători, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va nr.38-39 din 30.04.1998.

52 Este necesar de a nu confunda momentul din care persoana fizică este numită pasager 
cu momentul de la care asupra ei se răsfrâng dispoziţiile contractului de asigurare. Per-
soana fizică devine pasager de la data procurării biletului de călătorie, în timp ce con-
tractul de asigurare obligatorie produce efecte asupra sa de la data urcării în mijlocul de 
transport și până la momentul coborârii.
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rări obligatorii: prima, este contractul de asigurarea de răspundere civilă faţă 
de terţi, pe care îl posedă de altfel toţi deţinătorii de autovehicule din ţară, și al 
doilea, este contractul de asigurare a pasagerilor.

5.12.3. Refuzul companiilor de asigurări  
 în achitarea pagubelor morale

Companiile de asigurări nu sunt obligate să plătească pagube morale. Re-
clamaţiile de acest gen urmează a fi adresate transportatorului, iar în caz de 
litigiu, mărimea compensaţiei este stabilită exclusiv prin hotărâre a instanţei 
de judecată.

Luând în considerare H.P.C.S.J. „Cu privire la aplicarea de către instanţele 
de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral” nr.9 
din 09.10.2006, răspunderea contractuală pentru prejudiciile nepatrimoniale 
(morale) are o aplicare particulară, sub aspectul că are incidenţă numai în ceea 
ce privește anumite contracte și anumite obligaţii pe care aceste contracte le 
cuprind. Unul dintre contracte este și cel de transport al persoanelor (…)53.

În plan internaţional există companii de asigurări care acceptă asigurarea 
separată a prejudiciului moral. Asemenea gen de asigurare este pe larg utili-
zat în Marea Britanie, Franţa, Canada, Japonia, având o bază metodică bine 
fundamentată. Însă majoritate companiilor de asigurări totuși indică faptul 
că prejudiciul moral nu este obiect al contractului de asigurare, ci se include 
în suma despăgubirilor plătite de companie pentru prejudiciul cauzat vieţii, 
sănătăţii sau bagajelor de mână ale pasagerului.

La fiecare 10 ani, Ministerul Transporturilor din SUA apreciază „preţul 
vieţii unui pasager”, care potrivit datelor din anul 2007, se ridică la 3 mln de 
dolari. Cu toate că suma dată este una mai mult ideală, la soluţionarea litigiilor 
instanţele de judecată din SUA ţin cont de ea54.

5.12.4. Prima de asigurare, riscul asigurat, cazul asigurat
Prima de asigurare reprezintă suma pe care asiguratul (transportatorul) 

este obligat să o plătească asiguratorului (companiei de asigurare) în modul și 

53 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 09.10.2006 
„Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează 
repararea prejudiciului moral”, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Re-
publicii Moldova, 2007, nr.2, p.19. 

54 Трунов И.Л. Авиастраховка с коррективами, publicat în Домашний адвокат (Fede-
raţia Rusă), 2008, nr.5, p.13; Трунов И.Л., Айвар Л.К. Размер ущерба = безопасности 
полета, publicat în Домашний адвокат (Federaţia Rusă), 2006, nr.2, p.9.
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în termenul prevăzut de contractul de asigurare, în schimbul preluării de către 
asigurător a riscului asigurat. Ea se stabilește reieșind din cerinţele de asigura-
re prevăzute de lege pentru transportul de pasageri și bagaje.

În contractul de asigurare părţile pot conveni asupra unei prime de asigura-
re unice sau periodice. În cazul când s-a convenit ca plata primei să fie efectuată 
în tranșe (periodic) și una dintre tranșe nu a fost plătită, asigurătorul îi poate 
stabili asiguratului, pe cheltuiala acestuia, un termen suplimentar de plată de 
două săptămâni, explicându-i și consecinţele juridice a neplăţii în termen.

Dacă după expirarea acestui termen se produce cazul asigurat și asiguratul 
este în întârziere cu plata primei, atunci reieșind din prevederile Codului civil, 
asigurătorul este eliberat de obligaţia sa (art.1323 alin.(2)).

Riscul asigurat este evenimentul viitor și posibil la care poate fi expusă 
viaţa, sănătatea sau bunurile pasagerilor. Evenimentele care constituie risc asi-
gurat sunt întâmplătoare și imprevizibile, deoarece nu se poate ști dinainte 
dacă un astfel de eveniment va surveni într-adevăr într-un anumit loc, dacă el 
va produce sau nu daune anumitor persoane55. În aceasta constă și câștigurile 
pe care le au companiile de asigurări din prestarea serviciilor de asigurare.

Din motiv că de cele mai multe ori riscul asigurat nu se produce în perioada 
de asigurare și paguba nu se materializează, asigurătorul are un câștig și este 
capabil să acopere paguba atunci când aceasta se produce56.

O problemă se referă la preluarea riscurilor majore, cum ar fi cazul acte-
lor de terorism, accidentelor aeriene, naufragiilor pe mare și altele, care induc 
companiile de asigurări la cheltuieli foarte mare și le determină să ajungă în 
stare de insolvabilitate. Se propune chiar preluarea „riscurilor majore” de către 
stat57, așa сum se practică, spre exemplu, în Slovacia58.

Cazul asigurat este evenimentul pentru înlăturarea consecinţelor căruia 
s-a făcut asigurarea și la producerea căruia apare obligaţia asigurătorului să 
plătească suma asigurată ori despăgubirea (art.1307 alin.(3) Cod civil).

55 Bloșenco A. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura 
ARC. Chișinău, 2006, p.921.

56 Caraiani Gh. Transporturi, expediţii și asigurări internaţionale. Editura Lumina Lex. 
București, 2001, p.235-236.

57 Desfougères E. La sécurité et la sureté des transports aériens, publicat în Journal des Ac-
cidents et des Catastrophes (Franţa), nr.51, 2005, p.19. Suntem de părerea că în Republica 
Moldova riscurile majore ar trebui acoperite din fondul bugetului de stat, pe motiv că aceste 
cheltuieli, așa cum arată practica altor state, sunt peste puterile companiilor de asigurări.

58 Жилкина М.С. Обязательное страхование: зарубежная практика, publicat în 
Страховое ревю (Ucraina), nr.3, 2000, p.35-36.
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Spre deosebire de riscul asigurat care este un eveniment ce poate eventual 
apărea, cazul asigurat este evenimentul care s-a produs deja și în legătură cu care 
asigurătorul este obligat să plătească pasagerilor despăgubirile de asigurare.

5.12.5. Despăgubirea de asigurare
Despăgubirea de asigurare este suma de bani pe care compania de asigura-

re o plătește asiguratului la survenirea cazului asigurat.
În despăgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vătămarea cor-

porală sau decesul victimei se include: a) câștigul ratat în timpul perioadei de 
incapacitate temporară de muncă, dar nu mai mult decât echivalentul a 20 de 
dolari SUA pentru fiecare zi de incapacitate de muncă; b) cheltuielile pentru tra-
tament, procurarea de medicamente necesare, protezare și îngrijire, confirmate 
de avizul instituţiei medicale, precum și cheltuielile de transport ale victimei și, 
după caz, ale persoanei care o însoţește; c) în cazul invalidităţii, și câștigul ratat 
în toată perioada invalidităţii calculat după metodica aplicată în organele de 
asigurare socială; d) cheltuielile de funeralii, conform tarifelor organelor gos-
podăriei comunale (rechizite de funeralii, transport și servicii acordate de cimi-
tir), cu excepţia cheltuielilor ce ţin de rituri și tradiţii locale; e) partea câștigului 
de care, în cazul decesului victimei, au fost lipsite persoanele inapte de muncă 
întreţinute de ea sau având dreptul la întreţinerea ei (art.8 Legea cu privire la 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători).

Gradul de vătămarea corporală sau decesul pasagerului se dovedește prin 
certificatul eliberat de organizaţia autorizată să confirme acest lucru, precum 
și în temeiul documentelor ce confirmă cheltuielile de tratament, medicamen-
te, îngrijire etc. (art.12 alin.(1) Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răs-
pundere civilă a transportatorilor faţă de călători).

Conform unei păreri, companiile de asigurări trebuie să plătească despă-
gubirea de asigurare în baza unei hotărâri a instanţei de judecată59.

Potrivit altei opinii, despăgubirea de asigurare trebuie plătită în mărimea 
și în condiţiile stabilite de compania de asigurări. În instanţa de judecată pasa-
gerul se va adresa doar când pretinde la o despăgubire mai mare. Or, achitarea 
despăgubirilor de asigurare în baza hotărârilor judecătorești necesită majora-
rea personalului din instanţele de judecată cu medici, contabili, juriști etc. În 
caz contrar, judecătorul nu va putea calcula corect despăgubirea de asigurare60.

59 Naveau J., Godfoid M., Fruhling P. Précis de droit aérien. 2e édition. Bruylant, 2007, 
p.245-246. 

60 Ciobanu O. Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele 
produse în urma accidentelor auto, în Revista Naţională de Drept, 2002, nr.3, p.50-53; 
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După modelul care există în Anglia, Franţa, S.U.A. și Canada, se propu-
ne chiar introducerea în legislaţie a „costului vieţii” persoanei fizice. Această 
sumă va trebui prevăzută în lege și va servi ca punct de reper, iar pasagerii 
trebuie să fie despăgubiţi ţinându-se cont de această sumă61.

Curtea Constituţională a R.M. s-a expus în favoarea excluderii limitelor la 
plata despăgubirilor de asigurare de către companiile de asigurări62.

Curtea a declarat neconstituţională prevederea din Hotărârea Guvernului 
nr.956 din 1994 potrivit căreea despăgubirile de asigurare pentru pagubele 
produse prin vătămări corporale sau decesul terţelor persoane în urma acci-
dentelor rutiere nu trebuiau să depășească 2000 de salarii minime stabilite în 
republică la data producerii evenimentului asigurat, argumentând că prin li-
mitarea despăgubirilor se încalcă dispoziţiile din Constituţie, și anume: art.16 
alin.(2) „Egalitatea”, art.24 alin.(1) „Dreptul la viaţă și la integritate fizică și 
psihică”, art.46 alin.(1) „Dreptul la proprietate privată și protecţia acesteea” și 
art.54 „Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi”63.

5.13. Repararea prejudiciilor morale și problemele practice care apar
5.13.1. Definire și reglementare
Cea mai dificilă problemă legată de răspunderea cărăușului în transportul 

de pasageri și bagaje ţine de repararea prejudiciilor morale64.

Novac S. Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de asigurarea obligatorie și facul-
tativă, în Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile (coordonator: M. Poa-
lelungi). Editura Cartier, Chișinău, 2006, p.750.

61 Трунов И.Л., Трунова Л.К., Востросаблин А.А. Экономический экивалент человече-
ской жизни. Часть 1, publicat în Вестник РАЕН (Federaţia Rusă), 2004, nr.4, p.10; Тру-
нов И.Л., Айвар Л.К., Харисов Г.Х. Экивалент стоимости человеческой жизни. Часть 
2, publicat în Представительная власть – XXI век (Federaţia Rusă), 2006, nr.3, p.11.

62 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.18 din 6 octombrie 2005 pentru controlul consti-
tuţionalităţii prevederii din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.956 din 28 decem-
brie 1994 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de 
autovehicule și vehicule electrice urbane”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.135-138 din 14.10.2005.

63 Acordarea unor despăgubiri limitate de către asigurători celor care au avut de suferit în 
urma accidentelor din transport este nejustificată. Răspunderea transportatorilor faţă 
de pasageri este una obiectivă (absolută) de aceea apreciem ca oportună poziţia luată de 
Curtea Constituţională pe această problemă. Accentuăm importanţa acesteea ca argu-
ment pentru excluderea plăţii despăgubirilor de tip standard din practica companiilor 
de asigurări din Republica Moldova.

64 Cele mai frecvente litigii în legătură cu repararea prejudiciilor morale ţin de transpor-
tul aerian. În transportul auto și în transportul feroviar sunt mai puţine, în timp ce în 
transportul maritim până în prezent nu a fost înregistrat nici un dosar. 
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Prin noţiunea de prejudiciu moral se înţeleg suferinţele psihice sau fizice 
cauzate prin acţiuni sau omisiuni care atentează la valorile nepatrimoniale ce 
aparţin persoanei din momentul nașterii sau la bunurile dobândite prin lege 
(viaţa, sănătatea, demnitatea și reputaţia profesională, inviolabilitatea vieţii 
personale, secretul de familie și personal), prin fapte ce atentează la drepturile 
personale nepatrimoniale (dreptul de a folosi propriul nume, dreptul de autor) 
(pct.3 H.P.C.S.J. a R.M. „Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a 
legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral” nr.9 din 09.10.200665).

Baza legală a reparării pagubelor morale rezultă din prevederile Codului 
civil (art.1422-1423). În cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu mo-
ral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum 
și în alte cazuri prevăzute de legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să 
oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc 
(art.1422 alin.(1)).

5.13.2. Particularităţile reparării prejudiciilor morale
Repararea prejudiciilor morale în baza contractului de transport de pasa-

geri și bagaje se caracterizează prin anumite particularităţi.
În primul rând, repararea prejudiciilor morale poate fi angajată atât în baza 

răspunderii delictuale, cât și în baza răspunderii contractuale. La baza stabi-
lirii răspunderii stau temeiurile apariţiei răspunderii civile în general: delic-
tul sau contractul. Dacă cărăușul este atras la răspundere delictuală, pagubele 
morale vor fi cerute la fel pe temei delictual. În cazul răspunderii contractuale, 
temeiul reparării pagubelor morale va fi contractul.

Cel mai frecvent, în practică despăgubirile morale se acordă persoanei vă-
tămate care a avut de suferit de pe urma încălcării unor obligaţii delictuale, 
cum ar fi: accidente, ieșirea din funcţiune a unui izvor de pericol sporit, pre-
judicii cauzate de persoane aflate în imposibilitatea de a conștientiza caracte-
rul acţiunilor lor (persoane bolnave psihic), prejudiciile provocate de minori, 
prejudiciile apărute prin surparea construcţiei, provocate de către animale etc.

Ori de câte ori între autorul pagubelor morale și victimă nu a existat con-
tract, suferinţele psihologice ce urmează a fi compensate reprezintă un pre-
judiciu moral delictual. În schimb dacă la baza raporturilor dintre subiecte 

65 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.9 din 09.10.2006 
„Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează 
repararea prejudiciului moral”, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Re-
publicii Moldova, nr.2, 2007, p.19. 
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există contractul de transport, spunem că despăgubirile morale pe care cără-
ușul trebuie să le achite pasagerilor constituie prejudiciu moral contractual66.

În al doilea rând, prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa și în-
tinderea prejudiciului material (art.1422 alin.(2) Cod civil). Pentru repararea 
prejudiciului cauzat consumatorului, acesta trebuie să facă dovada prejudiciu-
lui (art.16 alin.(6) Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 200367).

Cu alte cuvinte, pasagerul este cel interesat în problema dată și lui îi revine 
obligaţia de a se adresa cărăușului, mai întâi cu o reclamaţie în formă scrisă, 
după care, la convingerea sa, și cu acţiune în instanţa de judecată. Pasagerul va 
trebui să aducă dovezi în privinţa existenţei, caracterului, gradului și întinderii 
prejudiciului moral.

În al treilea rând, se motivează că prejudiciul moral poate fi reparat doar 
în cazurile prevăzute de legislaţie, în timp ce legislaţia din domeniul trans-
portului nu prevede posibilitatea reparării daunelor morale. Mai mult ca atât, 
se susţine că nici în contractul de transport de pasageri și nici în biletul de 
călătorie, care confirmă încheierea contractului, nu se face referire la obligaţia 
cărăușului de a despăgubi pasagerul pentru prejudiciile morale68.

Repararea prejudiciului moral poate fi cerută oricând și fără limite. Mă-
rimea compensaţiei pentru prejudiciul moral de fiecare dată o va determina 
instanţa de judecată, în funcţie de caracterul și gravitatea suferinţelor psihice 
sau fizice cauzate pasagerului, de gradul de vinovăţie al cărăușului, dar și de 
măsura în care această compensare îi poate aduce pasagerului o satisfacţie mo-
rală (art.1423 Cod civil).

66 În instanţele judecătorești sunt frecvente cazurile când juriștii companiilor de trans-
port invocă faptul că prin esenţa sa, achitarea prejudiciului moral ar fi o obligaţie de-
lictuală, în timp ce la originea apariţiei raporturilor de transport dintre companiile de 
transport și pasageri este contractul.

 Problema este că în Codul civil prejudiciul moral este reglementat la Capitolul XXXIV, 
intitulat „Obligaţii care se nasc din cauzare de daune” (art.1422-1424), de unde rezultă că 
compensarea prejudiciilor morale ar trebui să fie efectuată în baza răspunderii delictuale. 

67 Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, publicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003.

68 Speculaţiile se fac pe seama art.1422 alin.(1) din Codul civil, că „în cazul în care per-
soanei i s-a cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale 
nepatrimoniale, precum și în alte cazuri prevăzute de legislaţie, instanţa de judecată 
are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent 
bănesc”. Se speculază și în baza H.P.C.S.J. „Cu privire la aplicarea de către instanţele de 
judecată a legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral”, potrivit căreea 
„prejudiciul moral poate fi reparat indiferent de existenţa și întinderea prejudiciului 
material, cu condiţia ca prejudiciul moral să fie expres prevăzut de lege” (pct.30). 
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La acordarea despăgubirii morale, instanţa judecătorească va trebui să ţină 
cont de împrejurările în care a fost cauzat prejudiciul, precum și de statutul 
social al pasagerului.

În al patrulea rând, nu există un punct de reper în legătură cu care ar putea 
fi cerute despăgubirile morale. Legea nu stabilește cuantumul minim și maxim 
în limitele căruia poate fi reparat prejudiciul moral.

Din acest considerent, în judecată reclamanţii solicită sume exagerat de 
mari în calitate de prejudiciu moral, motivându-și acţiunile prin stresul și dez-
amăgirea de care au avut parte clienţii lor în legătură cu executarea necores-
punzătoare a transportului de către cărăuș69.

5.13.3. Cuantumul prejudiciului moral
La determinarea mărimii despăgubirii pentru prejudiciul moral instanţa 

de judecată se bazează pe aprecierea subiectivă, care reiese din caracterul și 
gravitatea suferinţelor psihice suportate de pasageri, cât și pe datele obiective, 
cum ar fi: importanţa vitală a bunurilor distruse pentru pasager, vătămarea 
corporală, decesul persoanelor apropiate pasagerului, pierderea sau limitarea 
capacităţii de muncă ș.a.

La compensarea suferinţelor morale se ţine cont și de vârsta pasagerului. 
Cu cât persoana este mai tânără, cu atât suma despăgubirii este mai mică, din 
motiv că pasagerul mai ușor se poate reabilita. De exemplu, poate să se căsă-
torească, să nască copii, să facă studii etc. Pentru pasagerii de vârstă înaintată, 
cuantumul pagubei morale este mai mare70.

Instanţele judecătorești trebuie să ţină cont de jurisprudenţa Curţii Supreme 
de Justiţie a R.M.. Este necesar ca Curtea Supremă de Justiţie în mod periodic 
(odată la 2-3 ani) să efectueze o statistică a dosarelor cu privire la repararea preju-
diciilor morale pentru fiecare tip de transport luat în parte, cu indicarea sumelor 
acordate. În așa mod ar fi posibilă uniformizarea practicii judiciare în domeniu.

69 Este adevărat, că în instanţa de judecată sumele date sunt esenţial diminuate, luându-se 
în considerare caracterul și gravitatea suferinţelor psihice avute de pasageri, statutul lor 
social și alte criterii, însă problema dată rămâne a fi actuală.

70 Mihalache Iu. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă în transportul aerian al Re-
publicii Moldova, publicat în: „Dimensiunea știinţifică și praxiologică a dreptului. In 
honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit”. Ma-
terialele conferinţei știinţifice internaţionale, 14-15 martie 2009. Chișinău: Bons Offices 
SRL, 2009, p.112; Косогова И. Изменения в закон внесены, но роблемы остались, 
publicat în Гражданская авиация (Federaţia Rusă), nr.4, 2008, p.12.
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Se menţionează despre necesitatea stabilirii prin lege a unui cuantum mi-
nim al despăgubirilor de la care să pornească judecătorul71. Însă propunerea 
dată nu pare a fi realizabilă, din motiv că suferinţele morale ale pasagerului 
diferă de la caz la caz.

5.14. Răspunderea pasagerului
Răspunderea pentru prejudiciile cauzate în legătură cu transportul de pa-

sageri și bagaje poate surveni nu doar pe seama cărăușului, ci și a pasagerului. 
Pasagerul va răspunde pentru pagubele aduse cărăușului prin comportamen-
tul său sau prin natura ori starea bagajelor de mână, cu excepţia cazului în 
care prejudiciul s-a născut în pofida comportamentului diligent al pasagerului 
(art.991 Cod civil).

Așadar, pasagerul va purta răspundere materială faţă de cărăuș pentru pre-
judiciul cauzat acestuia numai dacă prejudiciu se datorează: a) comportamen-
tului pasagerului; b) naturii bagajului de mână, sau c) stării bagajului de mână. 
Pasagerul nu va purta răspundere faţă de cărăuș pentru acele bagaje care nu fac 
parte din categoria bagajului de mână. În asemenea situaţii însă pasagerul va 
răspunde faţă de cărăuș în baza normelor cu privire la obligaţiile care se nasc 
din cauzarea de daune (art.1398, 1399 Cod civil)72.

Pasagerul poate și să nu răspundă pentru prejudiciile provocate cărăușului 
dacă va dovedi că a depus toată stăruinţa sa în scopul evitării acestui prejudiciu73.

71 Cojocari E. Drept civil. Răspunderea juridică civilă (studiu teoretic, legislativ și compa-
rativ de drept), ULIM, Chișinău, 2002, p.134.

72 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Ediţia a II-a. 
Editura ARC. Chișinău, 2006, p.581.

73 În practică, situaţiile de răspundere a pasagerului pentru pagubele provocate cărăușu-
lui sunt foarte rare.
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Capitolul IV
CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MĂRFURI

Planul
1. Noţiunea și particularităţile contractului
2. Legislaţia în domeniul transportului de mărfuri

2.1. Codul civil al Republicii Moldova
2.2. Legea aplicabilă

3. Evoluţia istorică a contractului
4. Încheierea contractului
5. Caracterele juridice ale contractului

5.1. Sinalagmatic
5.2. Consensual
5.3. Oneros
5.4. Public
5.5. Negociat sau de adeziune
5.6. Autonom
5.7. Comercial

6. Elementele contractului:
6.1. Subiectele

6.1.1. Clientul
6.1.2. Cărăușul
6.1.3. Destinatarul
6.1.4. Alte subiecte participante la raporturile de transport

6.2. Obiectul
6.2.1. Mărfurile care pot constitui obiectul contractului
6.2.2. Condiţiile cu privire la obiectul contractului

6.3. Forma
6.4. Termenul
6.5. Preţul

7. Predarea mărfii și transferul dreptului de proprietate asupra ei
8. Drepturile și obligaţiile părţilor la contract:

8.1. La punctul de pornire
8.1.1. Obligaţiile clientului
8.1.2. Declararea valorii mărfurilor
8.1.3. Obligaţiile cărăușului

8.2. Pe parcursul transportării
8.2.1. Însoţirea mărfurilor. Situaţia juridică a clientului



8.2.2. Obligaţiile cărăușului
8.2.2.1. Transportarea la timp a mărfurilor
8.2.2.2. Acceptarea indicaţiilor primite de la client
8.2.2.3. Asigurarea integrităţii mărfurilor

8.3. La punctul de destinaţie
8.3.1. Obligaţia de informare
8.3.2. Dreptul de retenţie asupra mărfii
8.3.3. Obligaţiile destinatarului
8.3.4. Refuzul de primire a mărfurilor

1. Noţiunea și particularităţile contractului
Definiţii. Potrivit Codului civil, prin contractul de transport o parte (cără-

uș, transportator) se obligă faţă de cealaltă parte (pasager sau client) să o trans-
porte împreună cu bagajele ei sau să transporte încărcătura la locul de desti-
naţie, iar cealaltă parte se obligă să plătească remuneraţia convenită (art.980).

Există numeroase definiţii ale contractului de transport:
– Prin contractul de transport de lucruri, cărăușul se obligă contra unui preţ 

determinat să transporte sau să facă să se transporte de la un loc la altul 
mărfuri sau alte lucruri materiale1.

– În baza contractului de transport de mărfuri o parte, în calitate de cărăuș, 
se obligă, în schimbul unei sume de bani-tarif, să transporte sub paza sa și 
înăuntrul unui termen o anumită cantitate de mărfuri pe care se obligă să 
le predea destinatarului indicat de client2.

– Contractul de transport de mărfuri este acel contract prin care un agent eco-
nomic specializat – unitate de transport, transportator, cărăuș – se obligă în 
schimbul unui preţ-taxă de transport, tarif – să transporte până la destinaţie, 
înăuntrul unui termen, mărfurile ce i-au fost încredinţate în acest scop3.
Particularităţile contractului de transport de mărfuri:

a) reglementarea juridică se conţine atât în Codul civil, cât și în acte normati-
ve speciale, dintre care unele de ordin departamental, care cuprind norme 
atât de drept privat, cât și public4.

1 Cristoforeanu E. Despre contractul de transport. Cartea I. Tipografia „Curierul judici-
ar” SA, București, 1925, p.39.

2 Piperea Gh. Dreptul transporturilor. Editura All Beck, București, 2003, p.22.
3 Dorottya S., Deak A. Consideraţii cu privire la contractul de transport aerian de măr-

furi în trafic intern și internaţional, în Revista de Drept Comercial, nr.11, 2005, p.125.
4 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III, 

Chișinău, 2005, p.261.
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b) se încheie între două subiecte – cărăușul și clientul.
c) cărăușul este un întreprinzător și deţine licenţă de efectuare a transportului.
d) la baza apariţiei raporturilor stă contractul de transport.
 Nu pot fi considerate contracte de transport acelea care, deși constau într-o 

deplasare materială dintr-un loc în altul a unor lucruri, aceasta nu s-a făcut 
cu predarea prealabilă a lor, de exemplu, deplasarea prin conducte, trans-
portul de energie electrică, cel informaţional etc.5

e) obiectul transportului cuprinde deplasarea mărfurilor până la locul de 
destinaţie, dar și serviciile accesorii, cum sunt măsurarea, cântărirea, am-
balarea, încărcarea, aranjarea încărcăturii în vehicul, descărcarea acesteia.

f) deplasarea mărfurilor se efectuează în schimbul unui preţ.
g) transportarea se efectuează într-un anumit termen, stabilit de către părţi în 

contract.

2. Legislaţia în domeniul transportului de mărfuri
Transportul de mărfuri este reglementat prin acte normative de diferit ni-

vel. Se disting acte normative cu caracter general și acte normative speciale, 
care se referă la fiecare tip de transport în parte.

Mai există legislaţia naţională și internaţională. Legislaţia naţională este 
alcătuită din coduri, legi și regulamente pentru fiecare tip de transport luat în 
parte, în timp ce cadrul juridic internaţional îl formează convenţiile și acordu-
rile la care Republica Moldova este parte.

2.1. Codul civil al Republicii Moldova
Dispoziţii legale importante asupra contractului de transport de mărfuri se 

conţin în Capitolul XII Secţiunea a 3-a din Codul civil, numită „Transportul 
de bunuri”.

Contractului de transport de mărfuri în Codul civil îi sunt consacrate 37 
de articole (art.993-1029), dintre care: transportul cu câteva vehicule (art.993), 
forma contractului de transport (art.994), scrisoarea de trăsură (art.995, 996, 
999, 1000), obligaţiile cărăușului la preluarea încărcăturii (art.997), răspunde-
rea clientului pentru ambalaj (art.998), drepturile clientului (art.1001, 1017), 
drepturile destinatarului la recepţionarea încărcăturii (art.1002), imposibili-
tatea executării contractului (art.1003), drepturile cărăușului (art.1005, 1006, 

5 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-
mea, Iași, 2002, p.30.
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1018), răspunderea cărăușului (art.1007, 1012, 1014-1016), exonerarea de răs-
pundere (art.1008), sarcina probaţiunii (art.1009), întârzierea și prezumţia 
pierderii încărcăturii (art.1010, 1011), regulile de expediere a încărcăturilor 
periculoase (art.1013), prezentarea reclamaţiilor și termenul de prescripţie în 
contractul de transport (art.1020, 1021), regimul juridic al cărăușilor succesivi 
(art.1022-1028).

Norme cu privire la transportul de mărfuri se conţin în legislaţia fiecărui 
tip de transport în parte.

2.2. Legea aplicabilă
O recomandare asupra modului de aplicarea a legislaţiei la soluţionarea 

litigiilor din transportul de mărfuri aduce Curtea Supremă de Justiţie a R.M.
Curtea se expune că în primul rând urmează a fi aplicată legea aleasă de păr-

ţile contractului, dacă această clauză nu contravine legii. În al doilea rând, dacă 
legea respectivă lipsește sau este declarată ilegală, urmează a fi aplicate prevede-
rile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte (concluzia este 
bazată pe prevederile art.7 din Codul civil). Și doar în al treilea rând, dacă nu se 
aplică normele juridice menţionate, se aplică prevederile legislaţiei naţionale6.

Deși au trecut mai bine de 20 de ani de la destrămarea U.R.S.S, în unele 
ramuri ale transportului (cum ar fi transportul feroviar de mărfuri), continuă 
să se aplice regulamentele aprobate în perioada sovietică7.

3. Evoluţia istorică a contractului
Până în anul 1917 în Basarabia contractul de transport era privit ca o va-

rietate a contractului de antrepriză8. Se mergea pe ideea că la temelia tuturor 
relaţiilor sociale stau câteva contracte fundamentale de la care derivă toate 

6 Hotărârea explicativă a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, privind apli-
carea unor prevederi ale legislaţiei referitoare la răspunderea cărăușului în contractul 
transportului de bunuri”, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, nr.1, 2010, p.4-10. 

7 Acest lucru se face în temeiul art.II din Dispoziţiile finale și tranzitorii ale Constituţiei 
R.M., care stipulează că legile și celelalte acte normative rămân în vigoare în măsura 
în care nu contravin Constituţiei, și în temeiul Legii nr.693 din 27.08.1991 privind sus-
pendarea acţiunii unor articole din Constituţia R.M., care în art.2 stabilește că orice act 
al legislaţiei în vigoare (a fostei U.R.S.S.) acţionează pe teritoriul Republicii Moldova în 
măsura în care nu contravine Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova. 

8 Ca și în tot Imperiul rus, pe acest teritoriu se aplicau legile rusești. 
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celelalte. Se considera că noile contracte nu aduceau nimic nou, respectiv nu 
necesitau a fi reglementate separat în legislaţie9.

În perioada sovietică se ajungea la o altă extremă. Încheierea contractului 
de transport de mărfuri era bazată în întregime pe planuri de transport. Până 
la finele anului, organizaţiile trebuiau să facă adresări către întreprinderile de 
transport, programându-și deplasările de care aveau nevoie pe anul următor. 
La rândul lor, întreprinderile de transport adunau cererile și le înaintau minis-
terului de resort pentru aprobare10. Data aprobării constituia momentul înche-
ierii contractului de transport11.

4. Încheierea contractului
Orice transportare de mărfuri, indiferent de tipul de transport cu care se 

face, are la bază contractul de transport. Acesta se încheie între două părţi: o 
parte este cărăușul, iar cealaltă parte o reprezintă clientul.

Contractul se consideră încheiat dacă părţile ajung la un acord de voinţă 
asupra clauzelor lui esenţiale. Acordul se realizează prin îmbinarea a două ele-
mente principale: oferta și acceptarea.

Potrivit Codului civil, cărăușul este obligat să încheie un contract de trans-
port din moment ce face publică oferta de transport, cu excepţia cazurilor în 
care există motiv serios de a refuza (art.981).

De aceea în practică, companiile de transport nu sunt în drept să respingă 
adresările clienţilor care doresc să transporte anumite mărfuri. Temei de refuz 
ar putea fi numai motivele serioase și care trebuie dovedite cu documente, cum 
ar fi situaţiile de avarie, incendiile, inundaţiile, cutremurele de pământ, alune-
cările de teren, lipsa de combustibil, grevele ș.a.

9 Витрянский В.В. Договор перевозки. Москва: СТАТУТ, 2001, p.6.
10 Din acest considerent în doctrina de specialitate a existat tendinţa firească de a atribui 

contractul de transport de mărfuri la categoria contractelor administrative (Иоффе 
О.С. Обязательственное право. Москва, 1975, p.577-578).

11 În așa mod, contractele aveau o formă tipică fiind impuse de către stat, iar obligaţia de 
bază a întreprinderilor de transport era îndeplinirea planului de stat. Din acest conside-
rent, se susţinea chiar că contractul cu adevărat lipsește, în schimbul unui plan de lucru 
din care reies obligaţii. Majoritatea contractelor de transportare în perioada sovietică 
erau de acest fel, pe motiv că producţia în U.R.S.S. aparţinea întreprinderilor de stat, iar 
proprietatea privată nu exista. Statul decidea de câtă marfă are nevoie pentru următorii 
ani, dirijând astfel volumul de lucru al întreprinderilor de transport. 
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Chiar dacă părţile ajung la o înţelegere și semnează contractul12, marfa 
continuă să rămână la client până când cărăușul nu prezintă vehiculul gata 
pentru încărcare.

Distingem două modalităţi de încheiere a contractului: în baza cererii 
adresate cărăușului și conform contractului de transport pe termen lung.

Cererea pe care clientul o înaintează cărăușului nu constituie o simplă 
adresare, ci se completează după un model prestabilit. De regulă formularele 
de cereri sunt întocmite pentru fiecare tip de transport în parte și sunt afișate 
pe paginile web a companiilor de transport.

Părţile mai pot încheia contracte de transport pe termen lung. Acestea nu 
au ca obiect transportarea unor mărfuri concrete, ci organizarea unui lanţ în-
treg de transportări, bazate pe legătura de colaborare dintre client și cărăuș13.

5. Caracterele juridice ale contractului
Contractul de transport de mărfuri se distinge prin anumite caractere juri-

dice, el fiind un contract sinalagmatic, consensual, oneros, public, negociat sau 
de adeziune, autonom și comercial.

5.1. Sinalagmatic
Ca și în cazul majorităţii contractelor civile, contractul de transport de 

mărfuri este unul sinalagmatic. Aceasta înseamnă că drepturile și obligaţiile 
părţilor sunt corelative și interdependente. Cărăușul se angajează să transporte 
marfa la punctul de destinaţie numai dacă clientul îi va achita plata pentru ser-
viciile de transportare. Deși uneori plata o poate efectua destinatarul mărfii, 
acest lucru nu schimbă cu nimic natura bilaterală a drepturilor și obligaţiilor 
care revin părţilor.

În primul rând, prin caracterul sinalagmatic al contractului urmează să 
înţelegem că drepturile și obligaţiile părţilor sunt corelative. Spre exemplu, 
după ce contractul de transport a fost încheiat, clientul este obligat să achite 
costul transportării, să întocmească scrisoarea de trăsură împreună cu alte do-

12 Deși legea nu prevede, în practică discuţii există în legătură cu necesitatea prezenţei 
ștampilei în contract. Se merge pe ideea că dacă conţinutul contractului este imprimat 
pe foaie cu antet, atunci ștampilarea lui nu este necesară. Dacă conţinutul contractului 
este amplasat pe foaie A4 simplă, atunci semnătura părţilor contractante trebuie să fie 
certificată cu ștampile. 

13 Mai multe detalii cu privire la contractul de transport pe termen lung sunt date în Ca-
pitolul XVI din manual.
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cumente, să predea marfa și să o încarce în mijlocul de transport, în timp ce 
cărăușului îi revine obligaţia reciprocă de a prelua marfa și a efectua deplasarea 
ei (art.997 Cod civil). Cu alte cuvinte, obligaţia uneia dintre părţi își are cauza 
în obligaţia celei de-a doua și neexecutarea obligaţiei dintâi atrage refuzul în 
executarea celei de-a doua.

Pe de altă parte, obligaţiei uneia dintre părţi îi corespunde dreptul celeilalte 
părţi și invers. Spre exemplu: cărăușul este obligat să transporte marfa până la 
punctul de destinaţie și să o predea destinatarului, pe când destinatarul deţine 
numai dreptul de a cere cărăușului, în schimbul unei recipise de primire, cel 
de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură și predarea încărcăturii (art.1002 
alin.(2) Cod civil). De aici rezultă că atât obligaţiile, cât și drepturile subiectelor 
sunt interdependente, ele nu pot exista de sine stătător și izolate una de alta, ci 
doar în legătură cu restul clauzelor prevăzute în contract.

În doctrină se pune în discuţie dacă contractul de transport de mărfuri este 
sau nu bilateral14, dat fiind că el, deși este perfectat între doi agenţi economici 
– clientul și cărăușul public – la derularea sa participă și un al treilea subiect 
de drept, destinatarul15.

5.2. Consensual
Contractul de transport de mărfuri poartă caracter consensual. Consensu-

alitatea rezultă chiar din definiţia legală a contractului, potrivit căreea „o parte 
se obligă faţă de cealaltă parte (...)” (art.980 alin.(1) Cod civil)16.

14 Caracterul bilateral și caracterul sinalagmatic al contractului au același înţeles, sunt 
termeni identici. 

15 Contractul rămâne a fi sinalagmatic atâta timp cât părţi ale contractului sunt clientul 
mărfii și cărăușul. Iar dacă se acceptă ideea că parte a contractului de transport este și 
destinatarul mărfii, atunci contractul nu mai poate rămâne bilateral, ci devine trilateral 
(Sipos Șt., Menyhart G. Corelaţia dintre caracterul sinalagmatic și real al contractului 
comercial de transport de mărfuri, publicat în Anuarul Institutului de Istorie „George 
Bariţ” din Cluj-Napoca, tom XLI, series Humanistica, nr.1, 2003, p.497-504).

16 Ceea ce ne permite să distingem ușor caracterul consensual de caracterul real al con-
tractelor este expresia care se utilizează în definiţia dată oricărui contract din Codul 
civil. Dacă în definiţie figurează expresia „se obligă” atunci avem caracterul consensual 
al contractului, iar dacă se întrebuinţează cea de „este obligat” atunci există caracterului 
real al contractului. Potrivit definiţiei oferite contractului de transport la art.980 alin.(1) 
din Codul civil al R.M., „prin contractul de transport o parte se obligă faţă de cealaltă 
parte (...)”, ceea ce presupune faptul că contractul de transport este consensual și că el a 
fost întocmit și semnat de către părţi până la predarea mărfii către cărăuș. Preluarea ei 
devine numai un simplu act de executare a unui contract deja încheiat. Pe când în cazul 
contractelor reale încheierea lor se produce la momentul predării nemijlocite a mărfii. 
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În legătură cu aceasta, în doctrina de specialitate sunt prezente opinii di-
ferite.
1. Contractul de transport este consensual. Numai o greșită interpretare sau 

înţelegere a faptului predării lucrului a putut determina pe unii să vadă în 
contractul de transport un contract real. Predarea materială a lucrului este 
necesară pentru a se da posibilitate cărăușului să efectueze transportul și 
nu intră în formarea contractului ca element constitutiv al lui. Contractul 
se încheie prin simplul consimţământ al părţilor, indiferent dacă odată cu 
încheierea lui a avut sau nu loc și predarea lucrului17.

2. Conform unei alte păreri, contractul poartă caracter real, luând naștere din 
momentul predării efective a mărfii faţă de cărăuș. Numai în baza acestei 
predări marfa poate fi deplasată în spaţiu. În lipsa predării, cărăușul s-ar 
afla în imposibilitatea de a-și îndeplini obligaţiile sale18.

 Profesorii M.I.Braghinschii și V.V.Vitreanschii, numiţi și „părinţii contrac-
telor din Federaţia Rusă”, la fel afirmă că contractul de transport poartă 
caracter real, fiindcă obligaţiile cărăușului apar din moment ce marfa a fost 
transmisă de client, iar cărăușul a primit cu adevărat această marfă pentru 
a o transporta la punctul de destinaţie.

3. Din legislaţia naţională deducem că contractul de transport de mărfuri 
este consensual. Nu există norme din care am putea concluziona că con-
tractul ar fi real19.

Până atunci, între client și cărăuș se presupune că nu există raporturi juridice. În cazul 
contractelor consensuale predarea bunului nu e o condiţie necesară pentru încheierea 
contractului, ci un act de executare a obligaţiilor contractuale. Important este ca părţile 
să ajungă la un acord de voinţă asupra clauzelor esenţiale ale contractului și acesta se va 
considera încheiat. Predarea bunului face să se execute ceea ce de acum oficial s-a înche-
iat. Însă problema cea mare care există aici este că între timp, până ca bunul să fie predat, 
una din părţi poate să refuze contractul și respectiv el nu mai poate produce efecte juri-
dice. Altfel stau lucrurile în cazul contractelor reale, unde nu se pune problema refuzului 
de a preda sau de a primi bunul pentru că predarea/primirea lui constituie o condiţie 
necesară pentru încheierea contractului. Toate contractele reglementate de Codul civil 
poartă caracter consensual, cu o singură excepţie în acest sens, contractul de donaţie, ce 
are caracter real, considerându-se încheiat din momentul transmiterii bunului (art.828). 

17 Cristoforeanu E., op.cit., p.98.
18 Demetrescu P.I. Contractul de transport. Editura Didactică și Pedagogică. București, 

1962, p.32.
19 În literatura de specialitate autohtonă se susţine că caracterul real al contractului de 

transport nu poate fi acceptat, fiindcă nu explică cum pot apărea obligaţiile părţilor 
până la preluarea încărcăturii de către cărăuș (Bloșenco A., op.cit., p.100). Ideea dată 
este continuată de Gh.Chibac, care remarcă că legislaţia naţională în vigoare admite 
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Problema care apare este că legea nu prevede ce se întâmplă dacă contractul 
a fost încheiat, iar cărăușul nu mai dorește să transmită marfa cu acel trans-
portator, găsindu-și o ofertă de transport mai avantajoasă.

În practică, pentru a preîntâmpina asemenea situaţii litigioase, companiile 
de transport prevăd o clauză specială în contract, și anume: dacă după înche-
ierea contractului de transport clientul refuză serviciile de transportare ale că-
răușului cu cel puţin 24 de ore până la începerea deplasării planificate a mărfii, 
sau pentru neprezentarea ori prezentarea cu întârziere a mărfii la încărcare, 
clientul se obligă să plătească o penalitate în mărime de 10% (uneori 20%) din 
costul transportării mărfii preconizate20.

5.3. Oneros
Contractul de transportare de mărfuri este un contract cu titlu oneros. 

Aceasta reiese din definiţia contractului de transport, conform căreea clientul 
se obligă să plătească remuneraţia convenită (art.980 alin.(1) Cod civil). Clau-
zele ce ţin de obiect și plată sunt condiţii esenţiale. Fără de ele contractul nu 
poate fi valabil încheiat.

Fiecare parte la contract urmărește să obţină un folos și o contraprestaţie 
în schimbul obligaţiei pe care și-o asumă. Astfel, clientul urmărește deplasarea 
mărfurilor, în timp ce cărăușul vrea să primească preţul.

5.4. Public
De regulă, contractul de transport de mărfuri poartă caracter public. Fiind 

subiect al activităţii de întreprinzător, cărăușul își exprimă faţă de cei din jur 
oferta și dorinţa sa publică de a presta servicii de transportare a mărfii în bază 
de contract. Făcând publică oferta, cărăușul este obligat să încheie contractul 
de transport, cu excepţia cazurilor în care există un motiv serios de a refuza 
(art.981 Cod civil).

posibilitatea consensualităţii contractului de transport. Ca argument sunt aduse defi-
niţiile contractului de transport din Codul navigaţiei maritime comerciale (art.133) și 
Regulamentul transporturilor auto de mărfuri (pct.13). Autorul acordă importanţă cu-
vântului „se obligă” din conţinutul definiţiilor, acesta fiind și criteriul principal în func-
ţie de care unui contract sau altuia i se atribuie caracter consensual sau real (Chibac 
Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III, Editura 
Cartier, 2005, p.260). Într-o altă sursă, același autor dă prilej de a crede că contractul de 
transport poate fi nu doar consensual, ci și real (Chibac Gh. Comentariul Codului civil 
al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. Chișinău, 2006, p.571). 

20 Contractele model de transportare a mărfurilor utilizate de companiile de expediţie și 
companiile de transport din Republica Moldova sunt practic asemănătoare. 
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Pentru a califica contractul de transport de mărfuri ca contract public, se 
cer a fi respectate anumite condiţii.

În primul rând, în calitate de cărăuș trebuie să figureze o persoană juridică 
cu scop comercial

În al doilea rând, prin obţinerea licenţei, persoana juridică este investită cu 
funcţii de transportator public.

În al treilea rând, persoana juridică trebuie să fie inclusă într-o listă aparte 
de subiecte, obligate să efectueze deplasări cu transporturi publice, listă care 
se supune în mod obligatoriu publicării21. De asemenea, modul de prestare a 
serviciilor de transport trebuie să fie pentru toţi la fel22.

5.5. Negociat sau de adeziune
Contractul de transport de mărfuri poate fi un contract negociat, însă poa-

te fi și de adeziune. Majoritatea contractelor sunt negociate, deoarece volumul 
de marfă nu este mare, respectiv părţile își permit să negocieze de fiecare dată 
preţul, termenul și alte condiţii de transportare. Cu atât mai mult că pe piaţa 
transporturilor auto de mărfuri există și o concurenţă, de aceea întreprinderile 
de transport acceptă negocierea contractelor sub orice formă.

În schimb în transportul feroviar, maritim și aerian, piaţa internă este mo-
nopolizată de transportatorii naţionali – ÎS „Calea Ferată din Moldova”, SRL 
„Danube Logistics”, ÎSCA „Air Moldova” și SA „Moldavian Airlines”, care își 
dictează propriile lor condiţii de transportare. Contractele negociate sunt uti-
lizate mai rar, iar prioritate se acordă contractelor de adeziune. Clienţilor li 
se oferă în prealabil anumite modele de documente care urmează a fi doar 
completate.

În măsura în care reprezintă un contract de adeziune, faţă de contractul 
de transport urmează a fi aplicate clauzele contractuale standard prevăzute la 
art.712-720 din Codul civil.

5.6. Autonom
Contractul de transport de mărfuri poartă caracter autonom. Aceasta se 

explică prin faptul că raporturile care apar în baza contractului de transport 
între clientul mărfii și cărăuș sunt diferite de raporturile care există între client 

21 Гражданское право. Том 2. Учебник. Издание четвертое / Под ред. А.П.Сергеева, 
Ю.К.Толстого. – Москва: ООО „ТК Велби”, 2003, p.441.

22 Морозов С.Ю. Транспортное право. Учебное пособие для вузов. Издательсто 
Wolters Kluwer, Москва, 2007, p.54. 
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și destinatar. Raporturile dintre aceștea din urmă care au la bază alte contrac-
te, ca vânzarea-cumpărarea, donaţia, schimbul, locaţiunea ș.a.23

De exemplu, Societatea Comercială „A” din Republica Moldova și Socie-
tatea Comercială „B” din Cipru încheie un contract de vânzare-cumpărarea a 
unei cantităţi importante de piersici. Din contract rezultă că fructele urmează 
a fi transportate pe insula Cipru prin grija vânzătorului care și apelează la în-
treprinderea „C”, cu care încheie contract de transport.

Astfel, dacă nu s-ar fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare, nu ar fi 
fost necesar nici contractul de transport. Cu toate acestea, contractele date 
sunt distincte, cărăușul nu are interes asupra primului contract, el este angajat 
în cel de-al doilea contract prin care se obligă să deplaseze, în schimbul taxei 
de transport, marfa la punctul de destinaţie, pentru a o înmâna destinatarului 
indicat în scrisoarea de trăsură.

În aceasta constă autonomia contractului de transport de mărfuri, că chiar 
dacă încheierea lui este determinată oarecum de existenţa prealabilă a rapor-
turilor de vânzare-cumpărare, schimb, donaţie ș.a., el nu-și va pierde indepen-
denţa juridică.

5.7. Comercial
Contractul de transport de mărfuri din legislaţia naţională poartă caracter 

comercial deoarece se încheie numai în scopul înfăptuirii activităţii de între-
prinzător.

Conform unei tendinţe actuale, contractul de transport de mărfuri ar fi 
un contract economic24. În calitate de exemplu este adus Codul economic al 

23 Cu alte cuvinte, suntem în prezenţa a două contracte de sine stătătoare, fiecare cu efec-
tele sale. 

24 Actualmente se observă și la noi în ţară tendinţa de a include anumite contracte în cate-
goria contractelor economice. Mai mult ca atât, la Facultatea de Drept a USM se predau 
disciplinele „Dreptul economic”, „Particularităţile contractelor în dreptul economic”, 
„Răspunderea juridică în dreptul economic” ș.a. Discuţiile care se duc de mai mulţi ani 
cu referire la acest subiect încă nu au adus roade. Adepţii dreptului economic motivează 
că relaţiile sociale din ultimii ani au evoluat considerabil, iar majoritatea raporturilor ju-
ridice civile au caracter economic. Ca dovadă sunt și cele peste 8.000 de acte normative cu 
caracter economic care constituie baza normativă. În perspectivă, se impune și codificarea 
legislaţiei dreptului economic prin selectarea acelor norme care ţin de activitatea econo-
mică și alcătuirea unui Cod economic după modelul celui din Ucraina. De cealaltă parte, 
oponenţii afirmă că activitatea economică și activitatea de întreprinzător este același lucru. 
Atât prevederile Codului civil al R.M., cât și celelalte acte normative sunt suficiente și bine 
structurate, iar ideea dreptului economic nu este bine argumentată. În prezent, contractul 
de transport de mărfuri este prevăzut în programa de studiu a facultăţii de drept a USM ca 

108 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



Ucrainei, potrivit căruia transportul de mărfuri reprezintă o formă a activită-
ţii economice (art.306)25.

Despre apartenenţa contractului de transport de mărfuri la categoria con-
tractelor economice menţionează și literatura de specialitate. Se susţine că con-
tractul de transport al mărfurilor formează un tip aparte de contract, căruia în 
sistemul contractelor de transport îi revine rolul de bază, deoarece angajează 
prin sine raporturi economice fără de care nu este posibilă dezvoltarea proce-
sului de producţie26.

6. Elementele contractului
6.1. Părţile
Părţile sau subiectele contractului de transport sunt clientul și cărăușul. Se 

duc discuţii și asupra celui de-al treilea subiect al contractului de transport – 
destinatarul, însă părerile în acest sens sunt diferite.

În ultimii ani relaţiile din transport au devenit mai complexe, iar cercul 
subiectelor care iau parte la procesul de deplasarea a mărfii este mare. Alături 
de client și cărăuș, în calitate de subiecte ale contractului se includ și porturi-
le maritime, aeroporturile, staţiile gărilor feroviare și autogările, care deși nu 
sunt parte la contract, contribuie la executarea acestuia.

6.1.1. Clientul
Clientul este persoana care vine cu iniţiativa încheierii contractului de 

transport. În calitate de client poate fi o persoana fizică sau juridică, care să fie 
proprietar sau administrator al mărfurilor27.

contract civil, fiind studiat în cadrul cursului de drept civil, dar și ca contract economic la 
cursurile de drept economic. Pentru a fi clar, în Republica Moldova avem sistemul unitar al 
dreptului privat, reprezentat de Codul civil. Pe când în România și în Ucraina este prezent 
sistemul dualist al dreptului privat, deoarece aceleași relaţii sociale sunt reglementate în 
același timp de Codul civil și Codul comercial (în România) sau de Codul civil și Codul 
economic (în Ucraina). Din aceste considerente, în ţările respective contractul de trans-
port de mărfuri poate avea natură juridică diferită, comercială sau economică. 

25 Хозяйственный кодекс Украины. Xарьков: ООО „Одиссей”, 2006. 
26 Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь в трех томах (поста-

тейный). Том 2. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор: 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист БССР, Чигир В.Ф., 
Минск, 2003, p.484. 

27 Art.3 din Codul transporturilor auto, art.3 din Codul transportului feroviar și art.138 
alin.(4) din Codul navigaţiei maritime comerciale. 
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O situaţia aparte există în transportul aerian, unde clienţi pot fi numai 
agenţii de cargo. Cerinţele sunt stabilite prin directivele Organizaţiei Interna-
ţionale a Aviaţiei Civile (O.I.A.C.) de la care nici o companie aeriană nu poate 
deroga. În caz contrar, se poate ajunge până la excluderea companiei aeriene 
din rândul O.I.A.C.

6.1.2. Cărăușul
Este persoana fizică sau persoana juridică care desfășoară o activitate de 

întreprinzător în sfera relaţiilor din transport. Pentru a activa în calitate de 
cărăuș este necesară respectarea anumitor prevederi legale.

Transportul de bunuri și pasageri este o activitate foarte responsabilă, im-
portantă și complicată pentru economia naţională. Din aceste considerente, 
pentru a se ocupa cu activitatea de transportator, cărăușul trebuie să fie în-
registrat într-o formă organizatorico-juridică de antreprenoriat prevăzută de 
lege. Mai mult ca atât, el trebuie să dispună de licenţa respectivă. În unele ca-
zuri, cărăușul trebuie să deţină și alte documente necesare28.

Denumirile atribuite cărăușului. După o analiză a actelor normative din 
transport, semne de întrebare apar în legătură cu denumirile care i se atribuie 
cărăușului. Ca exemplu avem Codul civil, în care alături de cuvântul „cărăuș” 
se folosește și cuvântul „transportator”, ambele noţiuni fiind sinonime.

Alt exemplu constituie Codul transporturilor auto, în care cărăușul este 
numit „agent transportator”. Agentul transportator este persoana fizică, înre-
gistrată ca subiect economic al activităţii de întreprinzător, sau persoana ju-
ridică, care deţine în proprietate ori arendează mijloace de transport și care 
efectuează transporturi urbane, suburbane, interurbane și/sau internaţionale 
de călători sau de mărfuri (art.3).

Prezintă interes că Legea cu privire la transporturi instituie un termen 
aparte, cel de întreprindere de transport, rămas din legislaţia veche29. Însă lu-

28 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Ediţia a II-a. 
Editura ARC. Chișinău, 2006, p.571.

29 Până la anul 2003, toate persoanele juridice care practicau activitatea de întreprinzător 
erau numite întreprinderi. Termenul de întreprindere este unul neadecvat. Codul civil 
utilizează noţiunea respectivă doar în două cazuri: pentru a desemna întreprinderile 
de stat și întreprinderile municipale ca forme de organizare juridică (art.179) și în ca-
zul contractului de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca complex patrimonial unic 
(art.817-822). Pentru celelalte categorii de persoane juridice, legea instituie denumiri 
concrete, ca: societăţi comerciale (societatea în nume colectiv, societatea în comandită, 
societatea cu răspundere limitată și societatea pe acţiuni), cooperative, societăţi neco-
merciale (instituţii, fundaţii, asociaţii etc.). Denumirea de întreprindere de transport, 
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ând în considerare faptul că Legea cu privire la transporturi este o lege genera-
lă, prevederile ei nu au mare importanţă în noile raporturi care apar, prioritate 
având codul fiecărui tip de transport luat în parte.

O altă situaţie există în transportul feroviar și acest lucru este legat de faptul 
că transportul pe calea ferată în ţara noastră constituie monopolul statului. Între-
prinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” își desfășoară activitatea pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova. Ea administrează activitatea de producţie și finan-
ciară a subdiviziunilor structurale ce practică transportul pe calea ferată, precum 
și coordonează lucrul altor întreprinderi, organizaţii și instituţii de transport fe-
roviar care asigură funcţionarea acesteia (art.5 Codul transportului feroviar).

Cu referire la transportul maritim, principalul cărăuș este compania Da-
nube Logistics SRL, ea fiind în același timp investitorul general și administra-
torul Portului Internaţional Giurgiulești30.

Activitatea de cărăuș maritim o pot desfășura și rezidenţii portului. Con-
form prevederilor Legii cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiulești” 
nr.8/200531, rezident al Portului Internaţional poate fi orice persoană fizică 
sau juridică din Republica Moldova sau dintr-un alt stat, înregistrată în calitate 
de subiect al activităţii de întreprinzător, care arendează bunuri sau terenuri 
pe teritoriul Portului Internaţional și este înregistrată de Guvern în Portul In-
ternaţional (art.3 alin.(1)).

Rezidenţii portului sunt în drept să desfășoare și transportarea mărfurilor, 
însă pentru aceasta ei trebuie să deţină cu titlu de proprietate sau în locaţiune 
nave maritime.

În transportul aerian calitatea de cărăuș o pot avea numai subiectele care 
deţin în proprietate sau în locaţiune nave aeriene și posedă toate documentele 
cerute de Autoritatea Aeronautică Civilă a R.M. în acest scop32. Conform Legii 

păstrată de legiuitor în Legea cu privire la transporturi, contravine atât prevederilor 
din Codul civil, cât și celorlalte acte normative din transport în care termenul dat a fost 
înlocuit deja cu cel de cărăuș, transportator sau agent transportator. A nu confunda aici 
cazul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și Întreprinderii de Stat „Air 
Moldova”, deoarece forma lor de organizare juridică corespunde celei de întreprinde-
re de stat, prevăzută la art.179 din Codul civil . În rest, noţiunea de întreprindere de 
transport nu se mai întrebuinţează în legislaţia naţională. De aceea, atenţionăm asupra 
necesităţii excluderii sau modificării Legii cu privire la transporturi sub acest aspect. 

30 Portalul oficial al Portului Internaţional Liber „Giurgiulești”, http://www.gifp.md/ro/
services/logistics-services.html (vizualizat la 24.03.2011)

31 Legea nr.8 din 17.02.2005 cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiulești”, publi-
cată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.36-38 din 04.03.2005.

32 Mihalache Iu. Răspunderea juridică civilă a cărăușului pentru prejudiciu în cazul 
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aviaţiei civile nr.1237/199733, transportul aerian comercial îl pot efectua numai 
operatorii aerieni care posedă un certificat de operator aerian și o autorizaţie 
de zbor (art.17 alin.(1))34.

6.1.3. Destinatarul
În contractul de transport participă încă un subiect de drept, care necătând 

la faptul că direct nu este indicat în definiţia contractului, totuși activează în 
cadrul acestui contract. Este vorba de destinatarul bunului transportat, calita-
te în care poate activa orice subiect de drept”35.

Prezintă interes locul pe care îl ocupă destinatarul în raporturile de trans-
portare a mărfurilor. Conform celei mai frecvente dintre opinii, destinatarul 
este un terţ. Contractul de transport de mărfuri se încheie între client și că-
răuș, iar faţă de destinatar se raportează ca fiind contract încheiat în folosul 
unui terţ.

Urmând celei de-a doua opinie, destinatarul mărfii este și el parte la con-
tractul de transport, la fel cum este clientul și cărăușul. În consecinţă, contrac-
tul de transport de mărfuri ar fi unul tripartit.

În fine, a treia opinie afirmă că clientul și destinatarul reprezintă una și 
aceeași persoană.

Pentru o mai bună înţelegere a acestor păreri doctrinare, vom face o anali-
ză detaliată a fiecăreia dintre ele.

1. Autorii care susţin că contractul de transport de mărfuri este un con-
tract încheiat în folosul unui terţ, argumentează că clientul și cărăușul încheie 
contractul în favoarea destinatarului. Chiar din momentul încheierii contrac-
tului de bază cu clientul (vânzare-cumpărare, schimb, locaţiune etc.), destina-
tarul își dă acordul la încheierea contractului de transport36.

transportului aerian. Teză de doctor în drept. Conducător știinţific E. Cojocari, Chiși-
nău, 2010, p.48.

33 Legea aviaţiei civile a Republicii Moldova nr.1237-XIII din 09.07.97. Republicată în: Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr.98-99/292 din 15.06.2010.

34 Mai există nave aeriene de stat, dar acestea nu desfășoară activitate comercială. Se află 
în gestiunea organelor de stat (Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Mi-
nisterul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Serviciul Vamal al R.M.) și realizează zbo-
ruri pentru nevoile industriei, agriculturii, sănătăţii publice, protecţiei mediului ș.a. 

35 Chibac Gh. Contractul de transport (comentariu). Dispoziţii generale cu privire la 
transport, publicat în Buletinul Curţii de Apel Economice și Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, nr.4, 2004, p.7. 

36 Гражданское право. Часть II // Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Москва, 
1997, p.387.

112 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



O viziune aparte în acest sens are profesorul Е.A.Suhanov, care deși acceptă 
ideea contractului în favoarea unui terţ, face referire la o înţelegere dintre cli-
ent și cărăuș, la care destinatarul își dă acceptul în mod tacit37.

Concluzie. Nu poate fi acceptată ideea că contractul de transport de măr-
furi ar fi încheiat în folosul unui terţ. În primul rând, în cazul contractului 
încheiat în folosul unui terţ, acesta dobândește drepturile din momentul în-
cheierii contractului, pe când în cazul contractului de transport de mărfuri, 
așa cum s-a menţionat, destinatarul dobândește dreptul de a cere eliberarea 
mărfii numai din momentul sosirii ei la punctul de destinaţie.

În al doilea rând, potrivit art.721 alin.(1) din Codul civil, terţul poate do-
bândi numai drepturi, pe când destinatarul din contractul de transport poate 
avea atât drepturi (art.1002, art.1004, art.1020), cât și obligaţii (art.1006).

2. Conform unei alte păreri, contractul de transport de mărfuri este bipar-
tit atunci când clientul și destinatarul constituie una și aceeași persoană, și este 
tripartit dacă aceste persoane sunt diferite38.

Concluzie. Contractul nu poate fi tripartit, fiindcă destinatarul nu semnea-
ză și nu participă la încheierea lui.

3. Destinatarul și clientul constituie o singură parte la contractul de trans-
port. Pe ambele subiecte le unește contractul translativ de proprietate – de 
vânzare-cumpărare, de donaţie și altele. Destinatarul primește de la cărăuș 
bunurile care îi aparţin înainte de a le fi primit39.

Cu alte cuvinte, mai întâi a avut loc înţelegerea între vânzător și cumpără-
tor, bunul este cumpărat și își cunoaște noul proprietar. Mai apoi se realizează 
deplasarea bunului de la vânzătorul-client către cumpărătorul-destinatar. În 
așa mod proprietarul mărfii se cunoaște din timp, iar transportarea mărfii este 
numai un procedeu tehnic de strămutare a ei.

Concluzie. Chiar dacă destinatarul nu participă la încheierea contractului, 
dar drepturile și obligaţiile sale rezultă din contract. La momentul încheierii 

37 Гражданское право. Учебник / Отв. pед. – проф. Е.А. Суханов. Том II. Полутом 2. 
Издательство БЕК, Москва, 2000, p.40.

38 Гуревич Г.С. К вопросу о правовой природе договора перевозки грузов, în Уче-
ные записки Кишиневского государственного университета. Том 67 (юридиче-
ский), Кишинев, 1964, p.46.

39 Кулаков В. О правовом положении грузополучателя в обязательстве перевозки, 
publicat în Российский судья (Federaţia Rusă), nr.6, 2008, p.32-36.
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contractului, destinatarul dispune de drepturi și obligaţii potenţiale. El va pu-
tea să le realizeze numai din momentul în care mărfurile ajung la destinaţie40.

4. Până la predarea efectivă a mărfii între părţi ar fi prezent un antecon-
tract41.

Concluzie. Această opinie nu poate fi acceptată, deoarece în temeiul art.679 
alin.(3) din Codul civil, că prin contract se poate naște obligaţia de a se încheia 
un contract, ar reieși că între client și cărăuș se încheie două contracte diferite: 
primul, până la predarea mărfii către destinatar, iar al doilea, din momentul 
predării, ceea ce este inadmisibil. 

6.1.4. Alte subiecte participante la raporturile de transport
Alături de client și cărăuș, la activitatea de transport sunt atrase și alte su-

biecte, cum sunt autogările, staţiile căilor ferate, aeroporturile, porturile mari-
time, staţiile de oprire în tranzit, locurile de parcare a mijloacelor de transport, 
estacadele de control, întreprinderile de service-auto, staţiile de alimentare a 
autovehiculelor ș.a.

Autogara, numită și staţia auto, reprezintă un complex de clădiri, inclu-
zând o clădire cu sală de așteptare, case de bilete, alte încăperi și servicii des-
tinate deservirii călătorilor, precum și peroane pentru urcarea și coborârea 
călătorilor, locuri de parcare pentru autobuze (microbuze).

Menţionăm că la transportul de mărfuri gara auto are mai puţină impor-
tanţă pe motiv că marfa este preluată de cărăuș de la locul aflării ei și este des-
cărcată la punctul de destinaţie indicat în scrisoarea de trăsură.

Staţia căii ferate. Deschiderea noilor staţii de cale ferată sau închiderea ce-
lor existente se efectuează de către organul de specialitate al administraţiei pu-
blice centrale, la propunerea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” 
și în coordonare cu autoritatea administraţiei publice locale. Pentru perfecta-
rea documentelor de transport, perceperea taxelor de transport și prestarea 
altor servicii, în staţiile de cale ferată pot fi organizate birouri de mărfuri, case 
de bagaje și bilete, alte subdiviziuni ale căii ferate, destinate deservirii călători-
lor, clienţilor și destinatarilor de mărfuri.

40 Atâta timp cât mărfurile nu au ajuns la destinaţie, destinatarul nu-și va putea exercita 
drepturile prevăzute în Codul civil: de a refuza preluarea încărcăturii (art.1004 alin.
(1)), de a refuza să solicite livrarea ei repetată (art.1004 alin.(2)), obligaţia de a verifica 
împreună cu cărăușul marfa primită și dreptul de a face obiecţii asupra ei în scrisoarea 
de trăsură (art.1020 alin.(2)).

41 Manolache O. Dreptul transportului. Editura All Beck, București, 2001, p.35-37.
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Portul maritim comercial este persoana juridică cu orice tip de proprietate 
și formă juridică de organizare, înzestrată cu instalaţii destinate încărcării, 
descărcării, depozitării mărfurilor și prestării altor servicii pe teritoriul și în 
zona de navigaţie maritimă atribuite prin lege.

După cum s-a menţionat, unicul port maritim al Republicii Moldova este 
Portul Internaţional Giurgiulești.

Aeroportul este ansamblu constituit din aerodrom, aerogară și alte insta-
laţii destinate primirii și expedierii aeronavelor. În republică avem 5 aero-
porturi, amplasate teritorial la Chișinău, Bălţi, Cahul, Tiraspol și Mărculești, 
dintre care doar Aeroportul Internaţional Chișinău este utilizat pentru cursele 
regulate efectuate în/din Republica Moldova și, respectiv, constituie „poarta 
aeriană a ţării”.

Aeroporturile din Bălţi și Cahul sunt certificate și deschise pentru zboru-
rile ocazionale. Referitor la aeroportul din Tiraspol, conducerea de la Chișinău 
nu-și poate exercita autoritatea asupra lui42.

Al doilea după importanţă este Aeroportul Internaţional Liber „Mărcu-
lești”, amplasat pe teritoriul fostului aerodrom militar Mărculești43. Aeropor-
tul dispune de aerodrom care este utilizat pentru transporturi aeriene militare 
și civile, pentru traficul internaţional de mărfuri și pasageri, pentru asigurarea 
cerinţelor privind apărarea, securitatea naţională, angajamentele Republicii 
Moldova pe plan internaţional44.

Potrivit legii, alături de aeroporturile din Chișinău și Mărculești, sunt con-
siderate aeroporturi internaţionale cel din Bălţi și Cahul. Acest statut le-a fost 
conferit în anul 2002, prin hotărâre de Guvern45, însă din motiv că au rămas la 
finanţarea bugetului de stat, până prezent aceste aeroporturi nu sunt funcţionale.

42 Strategia de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012, aprobată prin Ho-
tărârea Guvernului R.M. nr.987 din 30.08.2007, publicată în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr.146-148/1030 din 14.09.2007.

43 Site-ul oficial al Aeroportului Internaţional Mărculești, http://airportmarculesti.com/
pages/ro/despre-aim.php (vizualizat la 24.03.2010).

44 Legea nr.178 din 10.07.2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculești”, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.143-144 din 05.08.2008.

45 Hotărârea Guvernului R.M. nr.401 din 04.04.2002 privind acordarea statutului de „ae-
roport internaţional” aeroporturilor Bălţi și Cahul și deschiderea în perimetrele lor a 
unor puncte noi de trecere a frontierei, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova nr.50 din 11.04.2002. 
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6.2. Obiectul
6.2.1. Mărfurile care pot constitui obiectul contractului
În calitate de obiect al contractului de transport sunt mărfurile care repre-

zintă orice valori materiale predate de client pentru transport.
În general, transportul de mărfuri se face în scopuri comerciale. Cu toate 

acestea, obiect al contractului de transport de mărfuri îl pot alcătui și mărfuri-
le transportate pentru necesităţi personale, familiale, casnice și altele nelegate 
de desfășurarea activităţii de întreprinzător.

La predarea acestor mărfuri pentru transport, clientul trebuie să indice în 
scrisoarea de trăsură că sunt pentru necesităţile personale și de uz casnic46. 
Înainte de predare, clientul trebuie să le cântărească și să indice în scrisoarea 
de trăsură masa și felul lor, iar pentru mărfurile cu bucata – numărul locurilor 
de încărcare pentru fiecare denumire de marfă. La rândul său, primind aceste 
mărfuri, cărăușul are dreptul să verifice corespunderea lor.

Obiect al contractului pot fi și mărfurile perisabile, din care fac parte: – 
produsele de provenienţă vegetală: fructe, pomușoare, legume, ciuperci, plante 
vii: puieţi, material de înmulţire și săditor, pomicol, viticol și arbuști fructiferi, 
stoloni de căpșuni, flori vii și tăiate etc.; – produsele de provenienţă animală: 
carnea și produsele din carne de diferite animale și păsări, pește, icre, lapte, 
ouă etc.; – produsele prelucrate: produse lactate, grăsimi, diferite fructe conge-
late, mezeluri, cașcaval, unt etc.47

Aceste mărfuri trebuie ambalate corespunzător. Transportarea lor se face 
în vehicule dotate cu regim frigorific, cu excepţia mărfurilor care pot fi trans-
portate la temperaturi obișnuite, cum sunt produsele uscate – lapte praf, fructe 
și legume uscate, nuci, conserve și alte produse în ambalaj din tinichea și sticlă.

O altă categorie sunt mărfurile periculoase. Acestea se constituie din sub-
stanţe, materiale și deșeuri ale căror proprietăţi fizice, chimice și biologice pot 
dăuna mediului înconjurător, sănătăţii și securităţii populaţiei.

Mărfurile periculoase se împart în: substanţe și articole explozive, gaze, 
lichide inflamabile, solide inflamabile, carburanţi, substanţe toxice, substan-

46 pct.46 din Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, 
bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu, anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului 
nr.238 din 25 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.39 din 11.03.2005.

47 pct.5 din Regulamentul transportului de mărfuri perisabile.
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ţe contagioase, peroxizi organici, materiale radioactive și alte substanţe sau 
obiecte periculoase48.

Pentru mărfurile periculoase există metode speciale de ambalare, de în-
cărcare și fixare în vehicul, de transportare, păstrare și descărcare. Alături de 
cerinţele prevăzute de lege, în contractul de transport părţile pot stabili și con-
diţii aparte.

Deșeurile radioactive de la reactoarele atomice, substanţele bactereologice 
ca holera, ciuma, turbarea, antraxa ș.a.; culturile de microorganisme deosebit 
de periculoase pentru oameni și animale; substanţele explozive ș.a.49, pot for-
ma obiectul material al contractului de transport, dar se supun unui regim ju-
ridic aparte. Aceste mărfuri periculoase pot fi transportate având permisiunea 
specială a Guvernului.

6.2.2. Condiţiile cu privire la obiectul contractului
Obiectul juridic este privit ca o condiţie de valabilitate a contractului de 

transport. Asemeni oricărui act juridic civil, obiectul contractului de trans-
port trebuie să fie licit, să se afle în circuitul civil și să fie determinat sau de-
terminabil (art.206 alin.(2) Cod civil). La aceste trei condiţii, doctrina adaugă 
încă două condiţii: obiectul trebuie să fie posibil și obiectul trebuie să existe la 
momentul încheierii actului juridic civil50.

1) Obiectul contractului trebuie să fie licit. Pentru ca contractul să fie vala-
bil este necesar ca obiectul lui să nu contravină legii, ordinii publice și bunelor 
moravuri, în caz contrar, contractul va fi lovit de nulitate absolută. De exemplu, 
va fi lovit de nulitate absolută contractul prin care contrar prevederilor legale 
clientul și cărăușul convin să transporte arme nucleare și substanţe explozive.

2) Obiectul contractului trebuie să fie în circuitul civil. Regula generală 
este că toate bunurile se află în circuitul civil, iar excepţiile de la regula dată 
sunt prevăzute expres de lege. În primul rând, din circuitul civil fac parte bu-
nurile domeniului privat, ele pot fi ușor înstrăinate, pot fi urmărite de creditori 

48 pct.9 din Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii 
Moldova.

49 Hotărârea Guvernului nr.45 din 24.01.1994 cu privire la reglementarea transportării 
încărcăturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova și lichidarea consecinţe-
lor eventualelor avarii, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 
31.01.1994.

50 Baieș S., Roșca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ediţia 
a III-a. Chișinău: Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2007, p.177. 
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pentru neexecutarea obligaţiei de către debitorul lor, se pot dobândi și pierde 
prin prescripţie.

Din categoria dată, potrivit art.296 alin.(1) Cod civil, fac parte și bunurile 
domeniului privat al statului. Acestea sunt bunurile aflate în circuitul civil și 
care, de regulă, poartă caracter comercial, cum sunt: materia primă, producţia 
finită destinată pentru consum, utilajul tehnic, bunurile de uz casnic și gospo-
dăresc etc.

În schimb nu pot constitui obiectul contractului de transport de mărfuri 
bunurile scoase din circuitul civil, care conform art.296 din Codul civil sunt: 
bunurile care aparţin domeniului public al statului sau unităţilor administra-
tiv teritoriale și bunurile care, prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.

3) Obiectul trebuie să fie determinat sau determinabil. Înseamnă că în 
cuprinsul contractului trebuie să fie prevăzute toate elementele care individu-
alizează prestarea serviciilor de transport, și anume: denumirea mărfii supuse 
transportării, cantitatea ei, condiţiile speciale de manipulare la încărcare și 
descărcare, temperatura de păstrare și alte trăsături.

4) Obiectul contractului trebuie să existe. Se înţelege că marfa trebuie să fie 
prezentă la momentul încheierii contractului. Reieșind din prevederea art.206 
alin.(3) a Codului civil, că pot constitui obiect al actului juridic și bunurile viitoa-
re, contractul de transport de mărfuri este valabil și în cazul stabilirii unui obiect 
material care poate apărea peste o perioadă de timp. De exemplu, este valabil 
contractul de transport de mărfuri încheiat în luna februarie cu privire la trans-
portarea a 10 tone de mere care urmează fi culese și expediate în luna septembrie.

5) Obiectul trebuie să fie posibil. Clientul nu poate pretinde transportarea 
unor mărfuri care prin natura lor nu sunt în general transportabile sau cel pu-
ţin nu pot fi transportate cu un anumit mijloc de transport. De exemplu, cără-
ușul nu poate satisface cererea de transportare prin care se dorește expedierea 
mărfurilor ușor alterabile, ca lactate, produse din carne, pește, legume, fructe, 
dacă nu are pregătite pentru aceasta vehicule dotate cu camere frigorifice.

6.3. Forma
Contractul de transport de mărfuri se încheie în formă scrisă și se confirmă 

printr-un document aparte, numit scrisoare de trăsură (art.994 alin.(1) Cod 
civil).

Analizând codurile și regulamentele pentru fiecare tip de transport în parte, 
stabilim că noţiunea de scrisoare de trăsură este prevăzută în Codul civil și în Co-
dul transportului feroviar, pe când în celelalte acte normative este numită în mod 
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diferit: în transportul auto – foaie de parcurs, în transportul maritim – charter sau 
conosament, iar în transportul aerian – scrisoare de transport aerian.

Scrisoarea de trăsură se întocmește în formă scrisă. Importanţa formei 
scrise se manifestă prin faptul că servește drept dovadă, până la proba contra-
ră, a încheierii și a cuprinsului contractului de transport, precum și a preluării 
încărcăturii de către cărăuș (art.1000 alin.(1) Cod civil).

De regulă scrisoarea de trăsură se întocmește de către client, însă dacă păr-
ţile ajung la o înţelegere, o poate întocmi și cărăușul. Scrisoarea de trăsură se 
întocmește în cel puţin 3 exemplare originale. Primul exemplar se păstrează 
la client, al doilea însoţește încărcătura, iar al treilea este trimis cărăușului 
(art.995 Cod civil).

Pe lângă aceasta, la scrisoarea de trăsură trebuie să fie anexate documentele 
necesare trecerii prin vamă și altor operaţiuni similare, anterioare momen-
tului livrării la destinaţie. Obligaţia de a pune la dispoziţia cărăușului toate 
aceste documente îi revine clientului (art.999 alin.(1) Cod civil).

6.4. Termenul
Termenul în contractul de transport este intervalul de timp în interiorul 

căruia marfa trebuie să fie adusă la punctul de destinaţie51. Cărăușul este obli-
gat să transporte marfa în termenele stabilite de lege sau de contract, iar în lip-
sa unor astfel de termene, într-un termen rezonabil (art.984 alin.(1) Cod civil).

În contract pot fi stabilite termene de transportare a mărfii, cu indicarea 
orei de pornire, de ajungere la vamă, de tranzitare, de ajungere la destinaţie și 
chiar de descărcare a mărfii.

Alături de termenul de transportare, legea prevede și alte categorii de ter-
meni. În primul rând, trebuie stabilit termenul de punere la dispoziţie a mijlo-
cului de transport pentru încărcare, iar dacă cărăușul o va face cu întârziere, 
va fi obligat să plătească penalităţi pentru fiecare oră de întârziere.

Din momentul punerii la dispoziţie a vehiculului gata de încărcare, încep a 
curge termenele de încărcare și descărcare a mărfurilor.

Alt fel de termen este termenul de examinare a cererilor pentru diferite 
acţiuni legate de transport. De exemplu, administraţia căii ferate examinează 
comanda de transport al mărfurilor în trafic direct în termen de 3 zile de la 
data primirii cererii (art.48 alin.(5) Codul transportului feroviar),

51 Гражданское право. Том 2. Учебник. Издание четвертое / Под ред. А.П.Сергеева, 
Ю.К.Толстого. – Москва: ООО „ТК Велби”, 2003, p.444.
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Important este și termenul de achitare a taxei de transport. Legea prevede 
că în cazul neefectuării în termen a decontărilor din culpa clientului sau a des-
tinatarului mărfurilor, de la aceștea se percep, în contul căii ferate, penalităţi 
în mărime de cel mult 1% pentru fiecare zi de întârziere (art.56 alin.(8) Codul 
transportului feroviar).

Avem și termene în care marfa este considerată pierdută. Potrivit Codului 
civil, poate fi considerată pierdută încărcătura care nu a fost livrată în decursul 
a 30 de zile de la expirarea termenului de livrare, sau dacă nu s-a convenit asu-
pra unui termen de livrare, atunci în decursul a 60 de zile de la data preluării ei 
de către cărăuș (art.1011 alin.(1)).

În sfârșit, subliniem existenţa termenului de înaintare a reclamaţiilor52. 
Dacă obligaţiile ce reies din contractul de transport nu au fost respectate, par-
tea interesată este obligată să înainteze celeilalte părţi în prealabil o reclamaţie. 
În caz contrar, instanţa de judecată va refuza primirea cererii de chemare în 
judecată, iar dacă cererea a fost primită, ea va fi scoasă de pe rol53.

6.5. Preţul
Preţul constituie suma de bani pe care clientul o achită cărăușului în 

schimbul serviciilor de transport. Preţul în contractul de transport poartă de-
numirea de taxă de transport, fiind consacrat în art.985 din Codul civil.

De obicei, taxa de transport o plătește clientul mărfii, însă dacă există o 
altfel de înţelegere, taxa o poate achita destinatarul, la momentul în care marfa 
este adusă la punctul de destinaţie. Dar aici accentuăm două momente:
– primul, destinatarul trebuie să-și dea acordul că își asumă obligaţia de achi-

tare a taxei de transport la momentul în care marfa este adusă la punctul de 
destinaţie;

– al doilea, acordul său de a plăti taxa de transport trebuie să fie expus în 
cuprinsul contractului de transport și nicidecum într-un alt contract54.

52 De exemplu, potrivit Codului civil, pretenţiile care privesc pierderea și deteriorarea 
mărfurilor urmează a fi făcute în scris în decursul a 7 zile, iar pentru întârzierea în 
livrarea mărfii la destinaţie – în decursul a 21 de zile din momentul în care marfa a fost 
pusă la dispoziţia destinatarului (art.1020 alin.(3), (4) și (5)).

53 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.614.

54 SRL „S” și transportatorul „T” au încheiat contractul de transport nr.27/12/06 privind 
transportarea în Republica Moldova a mărfii procurate de la firma italiană SC „Fis-
chebi Italia”, în baza contractului de leasing financiar. Conform contractului, obligaţia 
achitării transportului a revenit firmei italiene, ea fiind indicată ca plătitor. După ce 
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Dacă la punctul de destinaţie destinatarul refuză să achite taxa de trans-
port, cărăușul are dreptul de a reţine încărcătura. Dacă plata totuși nu i se 
achită, cărăușul urmează să aleagă între să descarce marfa și să o lase la un 
depozit pe cheltuiala celeilalte părţi sau să o vândă, iar din banii primiţi să-și 
reţină ceea ce-i revine în legătură cu transportarea.

Mărimea plăţii se determină prin înţelegerea părţilor. Potrivit Codului ci-
vil, taxa de transport este stabilită prin acordul părţilor dacă legea nu prevede 
altfel (art.985 alin.(1)).

În cazul transportului neregulat de mărfuri, determinarea cuantumului 
taxei de transport se face având în vedere: felul mărfii, greutatea, capacitatea 
mijlocului de transport, distanţa, viteza, parcursul în gol, tipul mijlocului de 
transport55. Tarifele în transportul regulat de mărfuri sunt aprobate de către 
organele de stat.

De exemplu, taxa de transport care i se cuvine căii ferate se achită conform 
tarifului stabilit din timp, reieșindu-se din felul mărfii ce urmează a fi trans-
portată, tipul vehiculului (vagon, container, cisternă), distanţa până la locul de 
destinaţie, viteza de deplasare ș.a.

Dacă din culpa clientului sau a destinatarului de mărfuri achitările nu au 
fost efectuate în termen, de la aceștea se percep în contul căii ferate penalităţi, 
în mărime de cel mult 1% pentru fiecare zi de întârziere. Iar ca garanţie că ba-
nii cu adevărat îi vor fi achitaţi, calea ferată deţine un drept de retenţie asupra 
mărfurilor (art.56 Codul transportului feroviar).

transportatorul a adus marfa la destinaţie și a predat-o beneficiarului SRL „S”, ultimul a 
refuzat achitarea taxei de transport, invocând prevederea din contractul de leasing. Co-
legiul economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a constatat că „contractul în litigiu 
este un contract de transport, având ca părţi contractante recurentul (transportatorul 
„T”) și intimatul (SRL „S”). SC„Fischebi Italia” nu este parte contractantă și nu și-a 
asumat obligaţii pe acest contract, nesemnând acest act. Din contractul de transport nu 
se poate deduce obligaţiile de plată a SC „Fischebi Italia” faţă de una din părţile contrac-
tante. SRL „S”, ca persoană care a făcut comanda de transport și a încheiat contractul 
de transport, urma să lămurească transportatorului condiţiile de plată și modalitatea 
de primire a ei în cazul când considera că plata de transport urmează să o facă un terţ, 
care în mod incontestabil urma să-și dea acordul la această clauză”. Reieșind din aceas-
ta, Colegiul economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a decis de a obliga SRL „S” la 
achitarea taxelor de transport (Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova din 22 ianuarie 2009, dosarul nr.2rae-9/2009. În Arhiva Judecăto-
riei Economice de Circumscripţie, mun.Chișinău).

55 Bloșenco A. Drept civil. Note de curs. Partea specială. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.103.
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Ca și în transportului feroviar, tarifele la transportul maritim de mărfuri se 
aprobă de Guvern. Plata o va efectua clientul sau destinatarul mărfurilor, după 
cum s-a convenit în contractul de transport.

7. Predarea mărfii și transferul dreptului  
de proprietate asupra ei

În strânsă legătură cu încheierea contractului de transport este momentul 
transferării dreptului de proprietate asupra mărfii. Codul civil instituie regula 
potrivit căreia dreptul de proprietate se transmite dobânditorului din momen-
tul predării bunului mobil, dacă legea sau contractul nu prevede altfel (art.321).

Predarea înseamnă remiterea bunului către cărăuș în cazul în care acesta 
este înstrăinat fără obligaţia de a fi transportat. Remiterea conosamentului sau 
a unui alt act care dă dreptul de dispoziţie asupra bunului este echivalată cu 
predarea bunului (art.322 alin.(1) și (2)).

Practica ne dovedește că sunt rare cazurile când dreptul de dispoziţie asu-
pra bunului trece la destinatar o dată cu preluare lui de către cărăuș. Regula 
este că dispoziţia trece la destinatar din momentul în care cărăușul transmite 
bunurile împreună cu al doilea exemplar al scrisorii de trăsură.

Deși legea nu concretizează, subliniem că norma de la art.322 alin.(1) din 
Codul civil este numai o excepţie de la regulă, de aceea, în contractul de trans-
port părţile trebuie să menţioneze clar că bunul se înstrăinează fără obligaţia 
cărăușului de a-l transporta56.

Norma potrivit căreea remiterea conosamentului sau a unui alt act care dă 
dreptul de dispoziţie asupra bunului este echivalată cu predarea bunului, se ex-
plică prin faptul că nu poţi transmite conosamentul57 fără a transmite bunul și 
invers. Or, conosamentul atestă cui aparţine la acel moment dreptul de dispo-
ziţie asupra încărcăturii.

Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a mărfii. Potrivit Codului civil, ris-
cul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului îl suportă proprietarul dacă legea 
sau contractul nu prevede altfel (art.318).

56 Norma de la art.322 alin.(1) urmează a fi înţeleasă în felul următor: „destinatarul își 
alege cărăușul cu care încheie contractul de transport de mărfuri. În temeiul contrac-
tului, cărăușul preia mărfurile de la client, împreună cu al doilea și al treilea exemplar al 
scrisorii de trăsură, și din acest moment, dreptul de proprietate asupra mărfurilor trece 
la destinatar. În așa mod, cărăușul acţionează în numele și pe contul destinatarului de 
mărfuri, asemeni unui reprezentant”. 

57 Conosament este numită scrisoarea de trăsură din transportul maritim. 
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Legea stabilește clar că riscurile sunt pe seama celui care deţine dispoziţia 
asupra bunului. De aceea, pentru a înţelege cine suportă cheltuielile în legă-
tură cu distrugerea sau deteriorarea mărfii din cauza forţei majore, mai întâi 
trebuie să identificăm cine deţinea dreptul de dispoziţie asupra mărfii la acel 
moment, clientul sau destinatarul.

8. Drepturile și obligaţiile părţilor la contract
Drepturile și obligaţiile părţilor pot fi clasificate în trei categorii: la punctul 

de pornire, în timpul deplasării și la punctul de destinaţie.

8.1. La punctul de pornire
În faza de pregătire a mărfii pentru transportare se disting câteva-i acţi-

uni importante, cum sunt: alegerea mijlocului de transport, predarea mărfii, 
încărcarea acesteia, încheierea contractului, pregătirea documentelor și achi-
tarea taxei de transport. Aceste acţiuni au loc până ca deplasarea să înceapă.

8.1.1. Obligaţiile clientului
1. Să achite preţul pentru transportarea mărfurilor. Taxa de transport se 

plătește până la transportarea încărcăturii, dacă legea sau contractul nu preve-
de altfel (art.985 alin.(2) Cod civil).

Părţile se pot înţelege ca taxa de transport să fie achitată nu de client, ci de 
către destinatar, la momentul ajungerii mărfii la punctul final al deplasării. 
Însă pericolul este că cărăușul, odată ajuns la destinaţie, să nu-și poată primi 
plata pentru serviciile de transport prestate. Pentru a evita asemenea situaţii, 
cărăușului i-a fost acordat un drept de retenţie asupra încărcăturii (art.1006 
Cod civil).

2. Să pregătească marfa pentru transportare. Pregătirea mărfii ţine de fe-
lul acesteia. Dacă conţinutul mărfii este alterabil la căldură, clientul urmează 
să solicite vagoane frigorifice.

Pentru transportul de animale vii sunt necesare vehicule dotate cu insta-
laţii de aerisire și care să le asigure integritatea fizică. Transportul de petrol se 
efectuează în vagoane sau autocamioane cisternă, respectiv cu nave denumite 
tancuri petroliere58.

58 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, 
București, 2003, p.79.
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3. Să efectueze ambalarea mărfii dacă acest lucru este necesar. Ambalajul 
trebuie să fie din toate punctele de vedere potrivit. Dacă ambalarea s-a făcut în 
mod defectuos, clientul va răspunde faţă de cărăuș pentru consecinţe – sparge-
re, rupere, deformare, scurgere ș.a. Mai mult ca atât, clientul va suporta și toate 
cheltuielile în legătură cu o nouă ambalare.

Scopul ambalajului constă în protejarea încărcăturii în timpul transportă-
rii. Ambalajul se consideră ca suficient în cazul în care se apreciază că el prote-
jează marfa, de la predarea la transport până la eliberarea ei destinatarului, de 
riscurile inerente la transport și de consecinţele lor59.

Pe ambalaj să aplică un marcaj sau o etichetă specială. Marcajul se face cu 
vopsea, arătând prin diferite semne, simboluri sau desene, modul de utilizare 
a mărfii date. Vopseaua trebuie să se ţină bine de suprafaţă, să nu se șteargă, să 
fie rezistentă la lumină și să nu se spele cu apă.

Etichetele trebuie confecţionate din hârtie, carton, pânză, masă plastică sau 
metal. După caz, etichetele urmează a fi încleiate, cusute, fixate în șuruburi, 
cuie sau chiar cu ajutorul sârmei, dacă alte metode de fixare nu sunt posibile.

Pentru unele categorii de mărfuri ambalajul nu este necesar. Aceste măr-
furi prin natura lor pot fi transportate fără ambalaj sau în cisterne60.

4. Să predea marfa către cărăuș. Predarea mărfii de la client la cărăuș con-
stă în transmiterea temporară a posesiunii asupra mărfii, în scopul ca cărăușul 
să o poată deplasa la punctul final și acolo să o predea destinatarului ei. Marfa 
trebuie să fie predată într-un anumit loc și la o anumită oră, conform calităţii 
și în cantitatea la care s-a convenit în contract.

Locul de predare a mărfii este diferit și depinde de tipul transportului sau 
de natura mărfii. Astfel, dacă deplasarea urmează să fie efectuată cu autovehi-
culul, predarea mărfii se va face, de obicei, la locul de aflare a ei sau dacă marfa 
se găsește la o fabrică, atunci la locul de producere a ei.

De exemplu, în transportul feroviar predarea are loc, de regulă, la staţia căii 
ferate cea mai apropiată, iar până în acest loc, marfa va fi adusă cu autovehicu-
lul. Mai rar, însă unele fabrici pot avea linii ferate, cum este cazul Fabricii de 
Ciment „Lafarge” S.A. din orașul Rezina, de unde producţia este încărcată și 
preluată de Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”.

59 Manolache O. Dreptul transporturilor. Editura All Beck, București, 2001, p.39.
60 În cisterne se transportă mărfurile lichide. Cantitatea lor se măsoară luând în conside-

rare volumul de lichid și capacitatea maximă a cisternei. Toate aceste date se înscriu pe 
o foaie aparte și se atașează împreună cu alte documente la scrisoarea de transport. La 
fel, fără de ambalaj pot fi transportate mărfurile solide. 
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Pentru a fi transportată cu avionul, marfa trebuie adusă la aeroport. La 
transportul pe mare se disting două situaţii: prima, când clientul plasează 
mărfurile la sol, de unde acestea sunt preluate de cărăuș și încărcate pe nava 
maritimă, iar a doua situaţie este atunci când clientul ridică singur mărfurile 
pe nava maritimă și le predă cărăușului.

Ziua (eventual ora) la care au convenit părţile în contract pentru ca încăr-
cătura să fie predată, trebuie respectată cu stricteţe. Orice întârziere se pena-
lizează. De regulă, părţile prevăd în contract o clauză penală pe care cărăușul 
trebuie să o plătească clientului pentru fiecare ora de întârziere.

Dacă o clauză penală nu a fost prevăzută în contract, atunci se vor aplica 
dispoziţiile Codului civil, care stabilește o sancţiune drastică în această privin-
ţă, și anume: pentru întârzierea transportării încărcăturii la destinaţie, cărău-
șul poartă răspundere în proporţie de 100% din taxa de transport și este obligat 
să repare prejudiciul cauzat astfel (art.1007 alin.(2)).

Cantitatea mărfii trebuie stabilită de client și declarată cărăușului, fiind un 
element hotărâtor pentru alegerea mijlocului de transport cu capacitate cores-
punzătoare, dar și pentru calcularea taxelor aferente. Este necesar să fie spe-
cificate greutatea, volumul, metrajul, numărul de bucăţi, precum și, după caz, 
tipul, varietatea, dimensiunile sau orice alte elemente semnificative61.

5. Să încarce marfa în mijlocul de transport. Această obligaţie este pe sea-
ma clientului. La încărcare trebuie să se ţină seama de capacitatea mijlocului 
de transport. Mărfurile trebuie așezate în așa fel, încât să utilizeze la maxim 
întreaga capacitate de încărcare și să nu se deplaseze în timpul transportării.

Încărcarea mărfurilor în automobile, fixarea, acoperirea și legarea lor se 
execută de către client, iar descărcarea lor din automobile, scoaterea dispo-
zitivelor de fixare și a mijloacelor de acoperire – de către destinatar (pct.68 
Regulamentul transporturilor auto de mărfuri).

Mărfurile trebuie aranjate în autovehicul și fixate în așa mod, încât să nu se 
deplaseze, să nu cadă, să nu fie sprijinite de uși, să nu roadă și să nu deteriore-
ze celelalte mărfuri în timpul deplasării. La fel, dispozitivele necesare pentru 
încărcare și transportare, cum sunt suporturile, sârma, panourile de protecţie 
ș.a., trebuie puse la dispoziţie și instalate de către client.

Înainte de a proceda la încărcare, clientul trebuie să verifice dacă mijlocul 
de transport pus la dispoziţie de cărăuș corespunde efectuării în bune condiţii 

61 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, 
București, 2003, p.80.
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a transportului, spre a evita alterarea, degradarea, sustragerea, scurgerea sau 
pierderea mărfurilor ce urmează a fi transportate.

După ce clientul a finalizat încărcarea, conducătorul mijlocului de trans-
port este obligat să controleze conformitatea aranjării și fixării mărfurilor în 
vehicul. Dacă se constată neajunsuri, clientul este obligat să le înlăture. În si-
tuaţia în care cerinţele respective nu sunt îndeplinite, cărăușul este obligat să 
refuze efectuarea operaţiunii de transport și să consemneze acest lucru în scri-
soarea de trăsură62.

Încărcarea mărfurilor trebuie efectuată în termenul stabilit în contract. 
Timpul sosirii mijlocului de transport pentru încărcare se calculează din mo-
mentul prezentării de către șofer a foii de parcurs în punctul de încărcare. 
Orice întârziere la încărcare îl obligă pe client să plătească penalităţi63.

6. Să respecte normele tehnice de încărcare. Norma tehnică de încărcare 
este cantitatea optimă de mărfuri care poate fi încărcată în vehiculul respectiv. 
În cazul lipsei normei tehnice, clientul este obligat să încarce mărfurile, folo-
sind întreaga capacitate a mijlocului de transport.

Nu se admite nici depășirea normei tehnice. Supraîncărcarea atrage obliga-
ţia clientului de a descărca, la cererea cărăușului, supraîncărcătura64. Faptul că 
mijlocul de transport nu a fost încărcat până la nivelul normei tehnice, nu va 
contribui la reducerea taxei de transport.

Cu referire la vehiculele acoperite, remorci, containere și cisterne, acestea 
trebuie plombate. Acest fapt se indică în scrisoarea de trăsură și se confirmă cu 
ștampilă. Mărfurile mărunte, cu bucata, din lăzi, cutii și alt ambalaj, trebuiesc 
sigilate sau făcute banderolă.

Atât plomba, cât și sigiliul trebuie să conţină denumirea prescurtată a cli-
entului. Dacă conform contractului plombarea și sigilarea îi revine cărăușului, 
pe ele va fi consemnat numele cărăușului. Plombele și sigiliile trebuie să fie 
aplicate în așa mod, încât să nu permită înlocuirea sau violarea fără urme vizi-

62 Executarea lucrărilor de încărcare și descărcare poate reveni și cărăușului. În acest caz, 
el își asumă întreaga răspundere pentru accidentele care pot surveni din nerespectarea 
acestor reguli.

63 Timpul așteptării la poartă sau la punctele de control, se exclude din timpul aflării 
mijlocului de transport la încărcare. Cu alte cuvinte, timpul sosirii autovehiculului la 
încărcare se calculează din momentul prezentării de către șofer a foii de parcurs sau a 
facturii de expediţie clientului, la poarta de intrare sau la punctele de control. 

64 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III. 
Editura Cartier, Chișinău, 2005, p.269.
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bile. Păstrarea lor integră este o dovadă că nimeni nu a avut acces la marfă în 
timpul transportării.

7. Să întocmească și să pună la dispoziţia cărăușului scrisoarea de trăsură. 
Aceasta se întocmește în cel puţin trei exemplare originale, care se semnează 
de către client și cărăuș. Primul exemplar se păstrează la client, al doilea înso-
ţește încărcătura, iar al treilea este remis cărăușului (art.995 alin.(2) Cod civil).

8. Dacă se transportă mărfuri perisabile, la scrisoarea de trăsură urmează 
să fie anexate documentele de origine a mărfii și cele care confirmă respecta-
rea normelor sanitare și veterinare65.

Toate mărfurile perisabile trebuie să fie însoţite de certificate de conformi-
tate și certificate de calitate în care să fie prevăzut termenul de valabilitate și 
condiţiile de păstrare. La legume și fructe se mai adaugă certificatul igienic și 
fitosanitar în care se menţionează conţinutul de pesticide, toxine și nitraţi. Un 
rol important la eliberarea acestor documente îl are Serviciul Sanitaro-Epide-
miologic de Stat al Republicii Moldova.

Produsele de origine animală, laptele și produsele lactate trebuie să fie în-
soţite de certificate igienice, fitosanitare și veterinare, eliberate în conformitate 
cu regulile stabilite de Serviciul Veterinar de Stat al Republicii Moldova66.

Suplimentar, clientul trebuie să anexeze la scrisoarea de trăsură și docu-
mentele necesare trecerii prin vamă (art.999 Cod civil).

8.1.2. Declararea valorii mărfurilor
Declararea valorii mărfurilor se face printr-o înţelegere dintre cărăuș și 

client. Scopul declarării este ca în caz de pierdere sau deteriorare a mărfurilor 
în timpul transportării, răspunderea cărăușului faţă de client să fie efectuată 
potrivit costului adevărat al mărfurilor.

Declararea valorii mărfurilor nu este gratuită, pentru ea se percepe o taxă su-
plimentară. Taxa poate fi una fixă (ca în cazul transportului feroviar) sau stabilită 

65 Prin mărfuri perisabile se subînţeleg produsele supuse unei alterări rapide și care cer con-
diţii speciale de transportare și protecţie împotriva acţiunii temperaturii înalte sau joase 
a aerului. La mărfurile perisabile se referă: – produsele de provenienţă vegetală: fructe, 
pomușoare, legume, ciuperci, plante vii (puieţi, material săditor, arbuști fructiferi, stoloni 
de căpșune, flori vii și tăiate etc.); – produsele de provenienţă animală: carnea și produsele 
din carne de diferite animale și păsări, pește, icre, lapte, ouă etc.; – produse prelucrate: 
produse lactate, grăsimi, fructe congelate, mezeluri, cașcaval, unt etc.

66 pct.9 și 24 din Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile, aprobat de Minis-
terul Transporturilor și Comunicaţiilor al Republicii Moldova la 9 decembrie 1999, pu-
blicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.39.
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prin acordul părţilor (cum este în transportul auto). Cu toate acestea, valoarea de-
clarată nu trebuie să depășească costul real al mărfurilor. În cazul divergenţelor 
dintre cărăuș și client, valoarea mărfurilor poate fi determinată prin expertiză.

Pentru anumite mărfuri declararea valorii este obligatorie. Clientul va tre-
bui să declare valoarea metalelor (pietrelor) preţioase, articolelor confecţiona-
te din ele, obiectelor de artă, de anticariat, aparatelor video și audio, tehnicii 
electronice de calcul și de multiplicat, mașinilor, utilajelor și aparatelor experi-
mentale, mărfurilor de uz casnic și personal67.

În anumite cazuri, declararea valorii mărfurilor este interzisă. Nu se ad-
mite declararea mărfurilor transportate în vraf, în vrac, turnate, lichide, aflate 
sub plombă. Nu este permis de a declara mărfurile perisabile și periculoase.

Declararea valorii mărfurilor nu se obișnuiește de a fi efectuată în cazul 
transportului aerian68. Se aduc argumente precum că procedura fiind una len-
tă, aeronavele ajung cu întârzieri la destinaţie69.

8.1.3. Obligaţiile cărăușului
Obligaţiile cărăușului până la începerea transportării sunt strâns legate de 

cele ale clientului. Până ca deplasarea să înceapă, cărăușul își are următoarele 
obligaţii: a) să accepte cererea de transport; b) să pună la dispoziţie un mijloc 
de transport în stare bună; c) să accepte încărcarea mărfurilor de către client; 
d) să încarce mărfurile, dacă împreună cu clientul s-au înţeles altfel; e) să efec-
tueze verificările necesare înainte de pornire, și f) să elibereze alte documente-
le de transport necesare.

a) Cărăușul este obligat să accepte cererea de transportare a mărfurilor 
care vine de la clienţi, deoarece se află în stare permanentă de ofertă publică. El 
trebuie să fie receptiv la toate cererile, la fel cum o face în cazul transportului 
de persoane.

67 Mărfurile respective sunt obligatorii de a fi declarate în cazul transportului feroviar. A 
se vedea art.43 din Codul transportului feroviar. 

68 Ca alternativă, se cere ca marfa să fie asigurată la o companie de asigurări din ţară, 
pentru ca în caz de pierdere, distrugere sau deteriorare, despăgubirea să fie plătită de 
către compania de asigurări. Costurile de asigurare sunt pe seama clientului (propri-
etarului), ele se achită suplimentar și separat de taxa pentru transport. Dacă marfa nu 
a fost asigurată și nici declarată, atunci în caz de accident, proprietarul va primi nu 
costul prejudiciului real suportat, ci conform normelor internaţionale, câte 20 de dolari 
pentru fiecare kilogram de marfă pierdută sau deteriorată. 

69 Mihalache Iu. Unele aspecte referitoare la declararea valorii încărcăturii la încheierea 
contractelor de transport aerian de mărfuri și pasageri, publicat în Revista Naţională de 
Drept, 2008, nr.10, p.54.
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Cererea clientului adresată cărăușului se reduce la completarea unui for-
mular alcătuit din timp, chiar dacă între părţi există și unele negocieri. Cu 
alte cuvinte, toţi cei care doresc să transporte mărfuri trebuie să înainteze mai 
întâi o cerere, apoi să încheie un contract de transport de mărfuri cu cărăușul. 
Ambele aceste acţiuni se fac printr-o simplă adeziune la niște clauze formulate 
din timp de către cărăuș.

În anumite situaţii, deși cărăușul face publică oferta de transport, el nu este 
obligat de a încheia contractul de transport. Sunt cazuri când există un motiv 
serios de a refuza și care de regulă nu depinde de părţi. Bunăoară, existenţa 
unor calamităţi naturale, avarii, incendii, care fac imposibilă executarea con-
tractului de transport, lipsa de combustibil, grevele ș.a.70

În asemenea cazuri, este necesar ca cărăușul să aibă documente sau alte 
dovezi care ar confirma starea de neputinţă. Dacă se va ajunge în instanţa de 
judecată, el oricum va trebui să prezinte probe, în caz contrar, dacă clientul 
va dovedi că prin refuzul cărăușului de a încheia contractul i-au fost cauza-
te anumite prejudicii, instanţa de judecată poate să dispună repararea acestor 
prejudicii din contul cărăușului.

b) Cărăușului revine obligaţia de a pune la dispoziţie pentru încărcarea 
mărfurilor un vehicul în stare bună. Vehiculul trebuie să fie apt din toate 
punctele de vedere pentru desfășurarea în condiţii normale a transportului: să 
dispună de instalaţii frigorifice pentru produsele ușor alterabile, suporturi de 
fixare pentru cele care au nevoie de imobilizare în timpul deplasării, cisterne 
pentru transportarea lichidelor ș.a. De asemenea, vehiculul trebuie să cores-
pundă normelor sanitare și cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător

Dacă cărăușul nu pune la dispoziţia clientului vehiculul pentru încărcare, 
respectiv, dacă clientul nu încarcă la timp sau nu folosește corect suprafaţa 
mijlocului de transport care i s-a oferit, ambii poartă răspundere, prevăzută în 
codurile și regulamentele din transport, dar și în contract71.

70 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura 
ARC, Chișinău, 2006, p.573.

71 Spre deosebire de codurile civile ale altor state (Federaţia Rusă, Ucraina, Belorusia ș.a.), 
în Codul civil al R.M. nu este prevăzută obligaţia cărăușului de a aduce la timp și în 
stare bună vehiculul pentru încărcarea mărfurilor. Legiuitorul a lăsat obligaţia respec-
tivă să fie reglementată de alte legi (Codul transporturilor auto și Codul transportului 
feroviar). Lipsa unei norme în Codul civil face ca în practică să apară litigii, în special 
în legătură cu transportul aerian și maritim de mărfuri, unde chiar și în legi speciale 
reglementarea dată lipsește. Există și cazuri când în contract părţile nu stabilesc careva 
penalităţi pentru întârzierea cărăușului de a pune la dispoziţia clientului vehiculul și 
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Atât cărăușul, cât și clientul se pot elibera de răspundere în caz de forţă 
majoră, alte evenimente excepţionale, cum ar fi incendiile, inundaţiile și acţi-
unile de război. Dacă legea instituie anumite interziceri pentru transportul de 
mărfuri în unele localităţi, și interdicţia dată nu a fost respectată de una dintre 
părţi, cealaltă parte va fi eliberată de răspundere72.

c) Următoarea obligaţie a cărăușului este să primească marfa pentru 
transport. Cărăușul trebuie să-i permită clientului ca să încarce marfa în mij-
locul de transport. Se consideră că marfa a fost încărcată și vehiculul poate de 
acum să purceadă la drum, din moment ce cărăușul va semna în scrisoarea de 
trăsură. Scrisoarea de trăsură semnată de cărăuș servește drept dovadă a în-
cheierii contractului de transport, cât și a preluării încărcăturii de către cărăuș 
(art.1000 alin.(1) Cod civil).

Poate exista situaţia când marfa să nu corespundă cerinţelor înaintate de că-
răuș, dar el să semneze scrisoarea de trăsură preluând marfa la transport. În acest 
caz, cărăușul trebuie să menţioneze în scrisoarea de trăsură care sunt rezervele 
sale faţă de marfă. Dacă rezervele scrise ale cărăușului lipsesc, se prezumă că 
la preluare marfa și ambalajul ei erau în stare bună, iar numărul, cantitatea și 
semnele coletelor corespundeau întocmai cu datele din scrisoarea de trăsură.

Cărăușul poate refuza primirea mărfii la transport. Refuzul poate avea la 
bază unul din următoarele temeiuri: a) mărfurile necesită ambalaj ori sunt ne-
corespunzător ambalate; b) mărfurile au fost încărcate fără respectarea reguli-
lor tehnice de încărcare și fixare; c) sunt prezentate la transport mărfuri inter-
zise pentru transportare sau admise numai în condiţii speciale, fără ca aceste 
condiţii să fie întrunite; d) clientul prezintă la transportare marfă neprevăzută 
în contract sau indică alt punct de destinaţie.

d) Înainte de pornire, cărăușul este obligat să controleze corectitudinea 
încărcării și fixării mărfurilor în vehicul. Dacă constată careva deficienţe, va 
trebui să-l informeze despre acest lucru imediat pe client, care la rândul lui, va 
fi obligat în cel mai scurt timp să le înlăture.

Dacă cuvintele cărăușului de înlăturare a deficienţelor nu sunt respectate 
de către client, cărăușul este obligat să consemneze acest fapt în scrisoarea de 
trăsură și să refuze efectuarea operaţiunii de transport. Momentul în care ve-

atunci soluţionarea litigiului respectiv devine complexă.
72 Постатейный комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Ча-

стям первой, второй, третьей // Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Кабал-
кина А.Ю., Лисицына-Светланова А.Г. Издательства ЮРАЙТ. Москва – 2008, p.603.
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hiculul trebuie pus la dispoziţia clientului și locul de încărcare a mărfurilor vor 
fi stabilite prin contract.

e) Cărăușul este obligat să verifice ca datele din scrisoarea de trăsură să 
corespundă cu cele de fapt. El singur trebuie să analizeze ca numărul, cantita-
tea, însemnele de pe colete să fie corecte. Dacă sunt depistate greșeli, cărăușul îl 
va atenţiona pe client acordându-i și un termen de înlăturare a erorile comise.

Dacă mărfurile au ajuns la punctul de destinaţie cu vicii, cărăușul va fi 
considerat vinovat. Se invocă faptul că la momentul preluării marfa era în stare 
bună, deoarece a fost verificată și rezerve în scrisoarea de trăsură nu au fost 
făcute. Pentru a se elibera de răspundere, el va trebui să aducă dovezi precum 
că vina nu-i aparţine lui sau că așa a preluat mărfurile de la client.

Practica judiciară a Republicii Moldova cunoaște numeroase cazuri de 
acest fel, iar instanţele judecătorești de fiecare dată accentuează faptul că cără-
ușul trebuie să confrunte datele din scrisoarea de trăsură cu mărfurile care se 
încarcă în vehicul73.

73 SA „Autovis” s-a adresat în instanţa de judecată cu o cerere către SRL „Magiris-
Indcom” privind încasarea sumei de 93.471 lei prejudiciu cauzat în urma lipsei de mar-
fă, ca rezultat al transportării nesatisfăcătoare a încărcăturii de anvelope. S-a indicat, 
că la 12.08.03, conform contractului de transport, cărăușul SRL „Magiris-Indcom” și-a 
asumat obligaţia de a transporta marfa la destinaţia reclamantului. La destinaţie, în 
rezultatul confruntării actului de primire al mărfii, a facturii de expediţie și a invoi-
ce-ului s-a depistat lipsa totală a 200 bucăţi de anvelope. Judecătoria Economică de 
Circumscripţie și Curtea de Apel Economică au dat câștig de cauză pentru SA „Au-
tovis”. Cărăușul a înaintat cerere de recurs, însă Colegiul economic al Curţii Supreme 
Justiţie a R.M. a considerat recursul ca fiind nefondat din următoarele considerente: 
În temeiul art.997 alin.(2) din Codul civil, la primirea mărfii, cărăușul este obligat să 
verifice corespunderea datelor din scrisoarea de trăsură cu numărul, cantitatea și sem-
nele coletelor, precum și aspectul exterior al încărcăturii și al ambalajului. El va înscrie 
și va motiva în scrisoarea de trăsură toate rezervele pe care le face cu privire la starea 
aparentă a mărfii și a ambalajului ei. Prin urmare, la preluarea mărfii, cărăușul era obli-
gat să verifice corespunderea datelor din scrisoarea de trăsură cu numărul de anvelope 
primite. Verificarea respectivă a fost efectuată de către cărăuș, însă fără ca în scrisoarea 
de trăsură să fie înscrise rezerve. De asemenea, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. mo-
tivează că scrisoarea de trăsură face dovada, până la proba contrarie, a condiţiilor con-
tractului de transport și a primirii mărfii de către transportator. Iar în absenţa înscrierii 
în scrisoarea de trăsură a rezervelor motivate ale transportatorului, există prezumţia că 
marfa și ambalajul ei erau în stare aparent bună la momentul primirii de către cărăuș și 
că atât numărul de colete, cât și marcajele și numerele lor erau conforme cu menţiunile 
din scrisoarea de trăsură. În concluzie, Colegiul economic a conchis că cărăușul nu a 
prezentat probe care l-ar elibera de răspundere, astfel încât el se face responsabil faţă de 
clientul său, SA „Autovis”, pentru lipsa celor 200 de anvelope din totalul de marfă pre-
luată la transportare (Decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie a Repu-
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8.2. Pe parcursul transportării
8.2.1. Însoţirea mărfurilor. Situaţia juridică a clientului
Din moment ce marfa a fost încărcată în vehicul, clientului îi rămâne doar 

să aștepte informaţia că cărăușul a ajuns cu bine la punctul de destinaţie și 
marfa împreună cu scrisoarea de trăsură au fost predate destinatarului74.

Dacă marfă necesită îngrijiri speciale, clientului îi poate reveni obligaţia 
să pună la dispoziţia cărăușului însoţitori. Însoţirea poate fi obligatorie sau 
facultativă.

Însoţirea obligatorie se manifestă prin faptul că în cazul transportării unor 
mărfuri care necesită îngrijire specială (de exemplu, transportarea animalelor 
vii), clientul este obligat să pună la dispoziţia cărăușului unul sau mai mulţi 
însoţitori. Însoţire obligatorie există și în cazul transportului de mărfuri ce nu 
pot fi cântărite, numărate și nici măsurate. La fel și situaţia când marfa a fost 
cântărită și măsurată la punctul de pornire, dar acest lucru nu este posibil la 
punctul de destinaţie75.

O categorie aparte de mărfuri au nevoie de însoţire obligatorie din partea 
subdiviziunilor Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne, cum 
sunt: armamentul, muniţiile explozive, mașinile de luptă, tehnica militară, 
tehnica blindată, rachetele, mijloacele speciale din dotarea subdiviziunilor de 
poliţie etc.76

De cele mai multe ori transportarea mărfii se realizează așa cum clientul și 
cărăușul au convenit în contractul de transport. Însă pot apărea situaţii nepre-
văzute, când clientul este nevoit să dea indicaţii cărăușului, cum ar fi: renun-
ţarea la transport și întoarcerea mărfii, schimbarea destinatarului, reducerea 
vitezei de transportare, scurtarea timpului ajungerii la destinaţie ș.a. Alteori 
cărăușul nu-și poate îndeplini obligaţiile de transportare din cauza ivirii unor 
factori climaterici, cum sunt: ploile torenţiale, însoţite de fulgere și vânt, nin-
sori, îngheţuri, incendii, cutremure de pământ cu urmări grave, accidente ș.a.

blicii Moldova din 14.04.2004, dosarul nr.2rae-159/04, în Notă informativă cu privire la 
aplicarea legislaţiei privind responsabilitatea cărăușului în contractul de transportare a 
încărcăturilor pe anii 2004-2006, http://www.scjustice.md/prjud3.html).

74 Ca obligaţie a clientului în acest sens menţionăm situaţia când marfa necesită îngrijiri 
speciale pe parcursul transportării, iar clientului îi va reveni obligaţia să pună la dispo-
ziţia cărăușului însoţitori. Însoţirea poate fi facultativă sau obligatorie.

75 Însoţirea facultativă este lăsată la voinţa clientului și a destinatarului. 
76 Hotărârea Guvernului nr.19 din 12.01.2005 privind aprobarea nomenclatoarelor măr-

furilor pasibile de pază și însoţirea specială la transportul pe calea ferată, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.13 din 21.01.2005.
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8.2.2. Obligaţiile cărăușului
Principala obligaţie a cărăușului este de a transporta marfa la destinaţie. 

De asemenea, cărăușul trebuie să se deplaseze pe ruta indicată în scrisoarea de 
trăsură și să se supună indicaţiilor primite de la client. În fine, pe tot parcursul 
deplasării cărăușul este obligat să se îngrijească de marfă, asigurându-i inte-
gritatea și ferindu-o de pierdere, distrugere și deteriorare.

8.2.2.1. Transportarea la timp a mărfurilor
Potrivit Codului civil, cărăușul este obligat să efectueze transportarea în 

termenele stabilite de lege sau de contract, iar în lipsa unor astfel de termene, 
într-un termen rezonabil (art.984).

Prioritate se acordă termenului de transportare indicat în lege77. Aceste 
termene sunt stabilite de coduri, legi și alte acte normative aplicabile fiecărui 
tip de transport luat în parte. Pe măsură ce în lege termenul de transportare 
a mărfii nu este fixat, întâietate se va acorda termenului convenit de părţi la 
momentul încheierii contractului.

Dacă termenele de transport nu sunt stabilite de lege sau contract, trans-
portarea urmează să fie efectuată într-un termen rezonabil78. Pentru aprecierea 
acestui termen pot fi luate în considerare următoarele criterii: termenele de 
transportare stabilite pentru tipul de transport respectiv, distanţa, viteza de 
deplasare a cărăușului, volumul mărfii, starea drumurilor ș.a.79 Sunt stabilite 
termene reduse pentru transportarea mărfurilor perisabile”80.

77 Prin lege se înţeleg și actele normative subordonate legii.
78 Noţiunea de termen rezonabil în transportul de mărfuri a fost introdusă odată cu adop-

tarea Codului civil în vigoare. Pentru comparaţie, în Codul civil din 1964 noţiunea de 
termen rezonabil nu exista. Cărăușul are obligat să transporte încărcăturile sau bagajele 
la punctul de destinaţie în termenul stabilit de statutele (codurile) din transport sau 
de regulile emise în modul stabilit. Dacă termenul de transport nu era stabilit, atunci 
părţile puteau să fixeze acest termen în contract (art.388).

79 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III. 
Editura Cartier, Chișinău, 2005, p.266.

80 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, 
Chișinău, 2006, p.574-575. Cu regret, dintre toate codurile, legile și regulamentele din 
transport, doar în două regulamente este indicat un termen concret de transportare, în 
Regulamentul transportului de mărfuri perisabile și în Regulamentul transporturilor 
de mărfuri periculoase. În conformitate cu prevederile primului regulament, agenţii 
de transport sunt obligaţi să transporte mărfurile ușor alterabile conform destinaţiei, 
reieșind din parcursul mediu de 350 km în 24 de ore. Dacă mărfurile ușor alterabile 
se transportă la o distanţă mai mare de 350 km, atunci după automobil se întăresc doi 
șoferi și parcursul mediu în 24 de ore se stabilește de 600 km (pct.87). Specific este și 
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Transportarea trebuie să fie efectuată pe calea cea mai scurtă și rezonabilă 
(art.984 alin.(1) Cod civil). Cărăușul va trebui să aleagă drumul cel mai conve-
nabil pentru clientul său, în scopul de a economisi timpul și cheltuielile legate 
de transport. Dacă traseul de deplasare este ales de către client, nu se admite 
modificarea acestui prin voinţa unilaterală a cărăușului.

Termenul de transportare începe să curgă de la ora 24 a zilei în care marfa 
a fost preluată la transportare. Acest fapt trebuie să fie indicat în scrisoarea de 
trăsură și confirmat prin ștampilă sau parafare.

8.2.2.2. Acceptarea indicaţiilor primite de la client
Cărăușul trebuie să respecte indicaţiile primite de la client. Atâta timp cât 

cărăușul încă nu a transmis marfa și scrisoarea de trăsură către destinatar, 
clientul este în drept să ceară cărăușului de a nu transporta încărcătura mai 
departe, de a schimba locul de livrare, inclusiv destinatarul. Din momentul în 
care scrisoarea de trăsură a fost înmânată destinatarului, acesta este în drept 
să dea indicaţii cărăușului81.

Clientul nu poate acorda cărăușului indicaţii la întâmplare. Codul civil sta-
bilește anumite reguli în acest sens (art.1001). În primul rând, clientul trebuie 
să-i prezinte cărăușului primul exemplar al scrisorii de trăsură cu noile indi-
caţii. În al doilea rând, să suporte toate cheltuielile ce ţin de noile indicaţii. În 
al treilea rând, îndeplinirea indicaţiilor trebuie să fie posibilă, să nu împiedice 
activitatea cărăușului și nici să provoace pagube celor din jur. În al patrulea 
rând, indicaţiile nu trebuie să ducă la fragmentarea transportării.

Cărăușul are dreptul la compensarea cheltuielilor prilejuite de îndeplinirea 
indicaţiilor clientului (art.1005 Cod civil), dar numai dacă nu este dator, în 
baza contractului sau a legii, să suporte el singur aceste cheltuieli.

8.2.2.3. Asigurarea integrităţii mărfurilor
Efectuând transportarea mărfii, cărăușul este obligat să asigure integritatea 

ei și să o ferească de pierderi, distrugeri sau deteriorări82.

faptul că se interzice transportarea mărfurilor ușor alterabile, în cazul în care termenul 
de transportare este mai mic decât termenul lor de păstrare. De exemplu, pentru laptele 
proaspăt, produsele lactate în sticle și în ambalaj plastic, transportarea pe o durată de 
timp mai mare de 12 ore nu se permite. În cazul transporturilor de mărfuri periculoase, 
viteza de deplasare a vehiculelor nu trebuie să depășească 85 km pe oră. 

81 Cu alte cuvinte, indicaţii poate să dea numai cel care deţine dreptul de dispoziţie asupra 
mărfii. Dreptul de dispoziţie aparţine clientului până când cărăușul nu predă destina-
tarului marfa și scrisoarea de trăsură. 

82 Obligaţia respectivă rezultă din prevederile art.1007 a Codului civil, în temeiul căruia 
cărăușul va răspunde pentru distrugerea, pierderea totală sau parţială ori pentru dete-
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În caz de pierdere a mărfii cărăușul va trebui să plătească despăgubiri. 
Acestea se vor calcula în funcţie de valoarea mărfii la locul și în momentul 
preluării. De asemenea, cărăușul va restitui taxele de transport, taxele vamale 
și alte cheltuieli de transport, și anume, în cazul pierderii totale a încărcăturii 
– integral, iar în cazul pierderii parţiale – parţial (art.1014 alin.(3) Cod civil).

Prin pierderea mărfii urmează să înţelegem că ea nu a fost eliberată la desti-
naţie din diverse motive, ca: distrugere, rătăcire, eliberarea către altă persoană 
decât destinatarul, folosirea ei de către cărăuș etc.83

Pierderea poate fi totală sau parţială: totală este atunci când marfa nu a 
fost predată destinatarului, a fost distrusă (evaporată, arsă) sau furată, când 
lipsește coletul sau întregul set de colete. Parţială este în cazul lipsei unei părţi, 
a unor colete din totalul încărcăturii sau a unei părţi din conţinutul coletului.

Răspunderea cărăușului pentru deteriorarea mărfii se face proporţional cu 
gradul de depreciere a ei. Prin deteriorare înţelegem o scădere a valorii mărfii, 
atât sub aspect cantitativ, cât și sub aspect calitativ, din motive de spargere, 
ruginire, decolorare, pătare etc.84

8.3. La punctul de destinaţie
8.3.1. Obligaţia de informare
Cărăușul este obligat de a-l informa pe destinatar despre sosirea mărfii. 

Executarea contractului de transport finalizează cu predarea mărfii către desti-
natarul ei. Pentru ca destinatarul să poată primi marfa la timp, trebuie să fie în-
știinţat despre sosirea acesteea. Obligaţia respectivă este pe seama cărăușului85.

De exemplu, calea ferată este obligată să înștiinţeze destinatarul despre 
sosirea mărfurilor pe adresa acestuia cel târziu până la ora 12.00 a zilei urmă-
toare celei de sosire a mărfurilor. Modul și forma de înștiinţare se stabilesc de 
către șeful staţiei de cale ferată de destinaţie. Mai mult ca atât, staţia feroviară 
este obligată să înștiinţeze destinatarul mărfurilor despre ora tragerii vagoa-
nelor și containerelor pentru descărcare, cu cel puţin 2 ore până la ora tragerii 
lor (art.60 Codul transportului feroviar).

riorarea încărcăturii în măsura în care distrugerea, pierderea sau deteriorarea a avut loc 
între momentul preluării și cel al livrării.

83 Manolache O. Dreptul transporturilor. Curs universitar. Editura All Beck, București, 
2001, p.80.

84 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Editura Lumina Lex, București, 2003, 
p.233.

85 Смирнов В.Т. Права и обязанности участников договора грузовой перевозки. Из-
дательство Ленинградского Университета, 1969, p.106.
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8.3.2. Dreptul de retenţie asupra mărfii
Criza financiară determină pe cărăuși să meargă la diferite riscuri. Cărăușii 

și proprietarii mărfurilor consimt ca cheltuielile de transport să fie achitate în 
mod eșalonat, o parte până la momentul pornirii, iar restul sumei la data ajun-
gerii la punctul de destinaţie și respectiv la predarea mărfii către destinatar.

Există și cazuri când cărăușii acceptă ca costul transportării să fie achitat nu 
de client, așa cum de regulă se practică, ci de destinatarul mărfii. În așa mod, 
dacă costul transportării nu a fost acoperit integral încă de la pornire, apar 
riscuri de neplată, iar acest lucru afectează starea financiară a cărăușului, care 
a efectuat transportarea din cont propriu luând uneori chiar și credite bancare.

Calea judecătorească pe care cărăușul o are la dispoziţie în acest caz se 
dovedește mai puţin eficientă pe motiv că va lua mult timp până la obţinerea 
unei hotărâri irevocabile, de aceea cărăușul trebuie ocrotit prin mijloace mai 
eficiente împotriva riscului de neplată. În acest scop, cărăușul are dreptul de 
retenţie asupra încărcăturii atâta timp cât poate dispune de încărcătură pentru 
toate costurile care decurg din contractele de transport (art.1006 Cod civil).

Retenţia presupune posibilitatea cărăușului de a nu elibera marfa persoanei 
îndreptăţite până când aceasta nu va plăti. Este instituită de către legiuitor ca o 
garanţie a executării obligaţiilor contractuale în folosul cărăușului86.

Însă retenţia mărfii de către cărăuș nu poate dura la nesfârșit, de aceea apa-
re întrebarea: cât timp poate ţine retenţia asupra mărfii? Codul civil stabilește 
că cărăușul are dreptul de retenţie asupra încărcăturii atâta timp cât poate dis-
pune de încărcătură (art.1006). Am putea înţelege că cărăușul poate dispune 
de încărcătură cât îi permit posibilităţile lui financiare de a aștepta, de timpul 
liber de care dispune, dar și de natura mărfii, deoarece mărfurile ușor alterabi-
le, spre exemplu, cu fiecare zi de retenţie își pierd din calitatea lor.

În doctrina de specialitate se indică că nu orice mărfuri pot fi reţinute de 
cărăuș, iar ca exemplu se aduc mărfurile ușor alterabile și cele pentru necesi-
tăţile statului. Mai mult ca atât, se propune chiar ca în Codul civil să se indice 
expres care mărfuri nu pot face obiectul dreptului de retenţie al cărăușului87. 
Ideea dată ar putea fi preluată și în Republica Moldova, deoarece atât Codul 

86 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, 
Chișinău, 2006, p.594.

87 Леонова Г.Б. Удержание груза при перевозке, publicat în Законодательство 
(Federaţia Rusă), nr.9, 2002, p.31.
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civil, cât și celelalte acte normative nu oferă o listă exhaustivă a bunurilor care 
nu pot fi reţinute de cărăuș88.

Cu toate acestea, dacă destinatarul nu are de unde să plătească, legiuito-
rul îi poate propune și o altă soluţie în acest caz, mai operativă, și anume, ca 
destinatarul să acorde garanţii de plată. După ce încărcătura ajunge la locul 
prevăzut pentru livrare, destinatarul are dreptul să ceară cărăușului, contra 
unei recipise de primire, cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură și pre-
darea încărcăturii. La fel, destinatarul trebuie să plătească cărăușului suma 
totală a cheltuielilor care rezultă din scrisoarea de trăsură, dacă acest lucru nu 
a fost făcut de către client. În cazul unor divergenţe sub acest aspect, cărău-
șul este obligat să livreze încărcătura numai dacă destinatarul acordă garanţii 
(art.1002 alin.(3) Cod civil). Felurile de garanţii sunt prevăzute în Codul civil: 
fidejusiunea (art.1146-1154), gajul și ipoteca (art.454-495), garanţia bancară 
(art.1246-1255) sau garanţia debitorului (art.634).

O modalitate prin care cărăușul își poate vedea achitate în scurt timp chel-
tuielile, este dreptul de a da în gaj mărfurile și apoi de a le vinde. Prin a da în 
gaj înţelegem că mărfurile îi servesc cărăușului ca gaj atâta timp cât destinata-
rul nu achită cheltuielilor de transportare. Acest drept de gaj al cărăușului asu-
pra mărfurilor este prevăzut expres în Codul navigaţiei maritime comerciale, 
la art.167, dar și în Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie, 
pct.24. Schema este una simplă și se desfășoară în felul următor:

Cărăușul are dreptul de a vinde, în condiţiile legii, mărfurile care fac obiec-
tul gajului, anunţând în prealabil despre acest lucru clientul și destinatarul. 
Mai apoi, cărăușul își repară toate cheltuielile ce ţin de transportarea, depozi-
tarea temporară a mărfii, comercializarea ei ș.a., din încasările de la vânzarea 

88 Vom evidenţia prevederea de la art.61 alin.(3) a Codului transportului feroviar din care 
reiese că cărăușul ar fi în drept să reţină toate mărfurile, dar numai cu o condiţie, ca să 
înștiinţeze în scris clientul despre acest fapt. După reţinerea lor, cărăușul este în drept 
să comercializeze mărfurile respective cu excepţia: a) mărfurilor scoase din circulaţie și 
a celor restricţionate în conformitate cu legea; b) mărfurilor speciale (inclusiv militare) 
transportate pentru satisfacerea necesităţilor statului; c) mărfurilor pentru care taxa 
de transport și alte plăţi se achită la destinaţie. Subliniem că interdicţiile din Codul 
transportului feroviar se referă la vânzare, și nicidecum nu sunt interdicţii de reţinere a 
mărfurilor. Considerăm necesar ca în Codul civil sau într-un act normativ special să fie 
enumerate care anume bunuri nu pot face obiectul dreptului de retenţie al cărăușului 
din contractul de transport de mărfuri. Motivul este că unele mărfuri își pot schimba 
calitatea și cantitate prin depășirea termenului de valabilitate, altele prezintă pericol 
societăţii, mediului ambiant, siguranţei militare a statului etc.
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mărfurilor. Ceea ce rămâne din preţul mărfii vândute, cărăușul va trebui să-i 
restitui clientului sau destinatarului, după caz. Regula dată va putea fi aplicată 
nu doar în cazul transportului maritim de mărfuri, ci prin analogie și în cel 
auto, feroviar, aerian și naval.

O situaţie similară putem avea dacă destinatarul refuză să preia marfa, în 
acest caz cărăușul are dreptul să dispună de ea (art.1004 alin.(1) Cod civil). Cu 
alte cuvinte, cărăușul poate să o predea la un depozit pe seama clientului sau 
a destinatarului și cu înștiinţarea lor despre aceasta. La fel, el poate organiza 
vânzarea mărfii fără a mai aștepta indicaţii din partea celui îndreptăţit, dacă 
este vorba de bunuri perisabile sau dacă costurile lor de păstrare ar fi prea mari.

8.3.3. Obligaţiile destinatarului
Cu toate că nu este parte la încheierea contractului de transport, destinata-

rul este ţinut să se conformeze clauzelor contractuale. Acceptarea sa reiese din 
alte contracte pe care le-a încheiat din timp cu clientul – de vânzare-cumpăra-
re, locaţiune, donaţie ș.a.

În linii mari, obligaţiile de bază ale destinatarului sunt următoarele: a) să 
primească marfa care a sosit la adresa sa; b) să plătească taxa de transport și 
alte plăţi, dacă o așa condiţie a fost inserată în contract; c) să descarce marfa, 
dacă obligaţia dată revine pe seama lui; d) să cureţe mijlocul de transport de 
resturi și de gunoi, respectând normelor tehnice și sanitare89.

Dacă a decis să primească marfa, destinatarul va efectua verificarea aceste-
ia. Se va recurge la cântărirea bunurilor, numărarea și măsurarea lor, la verifi-
carea sigiliilor, însemnelor și marcajelor de pe colete.

Când se primesc mărfuri ușor alterabile, acestea vor fi verificate într-un 
mod cât se poate de complet la locul de primire de la cărăuș, atât calitativ, 
cât și cantitativ. Măsura se explică prin faptul că pierderea calităţii mărfurilor 
alterabile ar putea surveni între ziua primirii lor la locul de sosire și data con-
trolului posterior, efectuat la destinatar90.

Dacă în procesul de verificare a stării mărfurilor se constată lipsuri sau de-
teriorări, se va întocmi un act comercial. Preluarea mărfii fără întocmirea ac-
tului comercial, dovedește că destinatarul mărfii recunoaște faptul executării 
corespunzătoare a contractului, iar răspunderea cărăușului pentru prejudicii 

89 Кибак Г., Мишина Т., Цонова И. Гражданское право. Особенная часть. Учебное 
пособие. Издательство CEP USM, Кишинэу – 2006, p.183.

90 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, 
București, 2003, p.48.
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nu există91. De aceea, înaintarea ulterioară a unor pretenţii de către destinata-
rul mărfii, care s-ar referi la executarea necorespunzătoare a clauzelor contrac-
tuale de către cărăuș, nu ar mai avea temei92.

După descărcare, destinatarul mărfii este obligat să curăţe mijlocul de 
transport de resturile de încărcătură, iar după transportarea animalelor, pă-
sărilor, produselor animaliere crude, produselor perisabile, destinatarul este 
obligat să spele interiorul vehiculului și în caz de necesitate să efectueze dez-
infectarea lui. Curăţarea, spălarea și dezinfectarea vehiculului se efectuează în 
conformitate cu cerinţele normelor sanitare.

În fine, dacă în scrisoarea de trăsură este indicat acest lucru, destinatarul 
trebuie să plătească cărăușului taxa de transport și alte cheltuieli care rezultă 
din transportarea mărfii (art.1002 alin.(3) Cod civil).

Regula generală este că costul transportării îl achită clientul până ca depla-
sarea să înceapă, cu toate acestea, se poate conveni ca cheltuielile financiare să 
le suporte destinatarul, iar ele să fie plătite cărăușului în punctul de destinaţie 
la momentul predării mărfii. Dacă destinatarul refuză să-și onoreze obligaţia, 
cărăușul poate să-și manifeste dreptul de retenţie asupra mărfii.

8.3.4. Refuzul de primire a mărfurilor
Alături de obligaţii destinatarul are și drepturi. În primul rând, este drep-

tul destinatarului la recepţionarea mărfii (art.1002 Cod civil). După ce marfa 
ajunge la locul prevăzut pentru livrare, destinatarul are dreptul să ceară cără-
ușului, contra unei recipise de primire, cel de-al doilea exemplar al scrisorii de 
trăsură și predarea mărfii93. Dar poate fi și situaţia inversă, ca destinatarul să 
refuze preluarea mărfii (art.1004 Cod civil)94.

Întrebarea este dacă refuzul destinatarului de a primi mărfurile reprezintă 
un drept sau o obligaţie?

91 O enumerare exhaustivă a situaţiilor când se întocmește actul comercial este dată în 
Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova (art.381 alin.(2)).

92 Смирнов В.Т. Права и обязанности участников договора грузовой перевозки. Из-
дательство Ленинградского Университета, 1969, p.106. 

93 Accentuăm că destinatarul are dreptul de a primi sau nu marfa care a sosit la adresa 
sa, însă el nicidecum nu este obligat să o facă. Destinatarul își ia decizia în funcţie de 
relaţiile pe care le are cu clientul și aceste relaţii reies din contractul de bază care poate 
fi un contract de vânzare-cumpărare, de locaţiune, de schimb, donaţie ș.a. 

94 Chiar și în cazul refuzului de a prelua marfa, legea îl avantajează pe destinatar deoarece 
îi permite să mai ceară livrarea ei cât timp cărăușul nu a primit o indicaţie contrară de 
la client sau nu a decis asupra încărcăturii.
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În legislaţie refuzul de a primi mărfurile reprezintă un drept al destinata-
rului (art.1002 Cod civil). Singura excepţie o constituie transportul feroviar, 
unde destinatarul este obligat să accepte marfa.

În literatura de specialitate părerile sunt împărţite. Conform unei opinii, 
din moment ce marfa ajunge la punctul de destinaţie, destinatarul este obligat 
să o primească și să o scoată din zona căii ferate, aeroportului sau portului 
maritim. Neexecutarea acestei obligaţii ar împiedica pe alţi transportatori să-și 
descarce mărfurile, din cauza supraîncărcării locului95.

Într-o altă opinie, se face referire la dreptul destinatarului de a primi mar-
fa. Destinatarul nu este parte la contract. Faptul că în scrisoarea de trăsură 
figurează și numele destinatarului, aceasta nu-l obligă să preia marfa de la că-
răuș. Cu atât mai mult că normele dreptului internaţional privat indică asupra 
dreptului destinatarului de a primi marfa96.

95 Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А.Суханов. Том II. Полутом 2. Москва, 
2000, p.40-41; Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебное пособие. Москва, 
1999, p.71. 

96 Холопов К. Основной закон железных дорог России, publicat în Закон (Federaţia 
Rusă), nr.9, 2000, p.55.
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5.1. Semnificaţia cuvintelor „distrugere”, „pierdere” și „deteriorare”
5.2. Răspunderea pentru pierderea mărfii
5.3. Răspunderea pentru deteriorarea mărfii

6. Plata despăgubirilor
7. Exonerarea de răspundere a cărăușului
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prezumţia vinovăţiei sale
8.1.1. Vinovăţia celui îndreptăţit să dispună de marfă
8.1.2. Reprezentantul clientului a însoţit transportarea mărfii
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prezumţia nevinovăţiei sale
8.2.1. Utilizarea vehiculelor deschise și fără prelată
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8.2.3. Manipularea, încărcarea, aranjarea sau descărcarea au fost efec-
tuate de client, destinatar sau de un terţ în numele celor doi

8.2.4. Caracteristicile naturale ale mărfii
8.2.5. Animalele vii

9. Alte cauze de exonerare a cărăușului de răspundere
9.1. Defectele în sistemul de construcţie a vehiculului
9.2. Furtul mărfii
9.3. Greva șoferilor, piloţilor, lucrătorilor gării feroviare,  

portului maritim sau aeroportului
10. Reclamaţia

10.1.  Noţiuni generale
10.2. Procedura de înaintare
10.3. Termenul de înaintare
10.4. Termenul de examinare

11. Acţiunea în judecată

1. Cadrul legal al răspunderii cărăușului
Normele cu privire la răspunderea civilă a cărăușilor în transportul de 

mărfuri se conţin în Codul civil, Secţiunea a 3-a, numită „Transportul de bu-
nuri”, art.993-1029. Alături de aceste prevederi, importanţă au și dispoziţiile 
cu privire la răspunderea contractuală (art.602-623 Cod civil)1.

Contractul este principalul izvor de naștere a obligaţiilor dintre părţi. Se 
consideră că la momentul încheierii contractului de transport, clientul și cără-
ușul au ajuns la o înţelegere asupra clauzelor contractuale și le-au acceptat prin 
semnarea contractului. Din momentul semnării, clauzele contractuale devin 
obligatorii și nerespectarea lor determină angajarea răspunderii civile.

1 La angajarea răspunderii cărăușului, vor fi aplicate două categorii de norme din Codul 
civil: pe de o parte, normele speciale ce ţin de răspunderea în transportul de bunuri, iar 
pe de altă parte, normele generale ce ţin de neexecutarea, executarea necorespunzătoa-
re sau cu întârziere a obligaţiilor pentru toate tipurile de contracte (vânzare-cumpăra-
re, locaţiune, antrepriză, prestări servicii ș.a.). În acest context apare o altă întrebare: 
ce va avea prioritate, Codul civil sau normele pentru fiecare tip de transport în parte? 
Răspunsul este dat de Curtea Supremă de Justiţie, că pentru fiecare tip de transport, 
prioritate va avea legea specială (Codul transportului concret sau Convenţiile, în cazul 
contractelor internaţionale), apoi normele generale (Hotărârea Plenului Curţii Supre-
me de Justiţie a R.M. nr.12 din 27.11.2009, privind aplicarea unor prevederi ale legislaţi-
ei referitoare la răspunderea cărăușului în contractul transportului de bunuri, publicată 
în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie al R.M. nr.1 din 2010, p.4).
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Ierarhia aplicării regulilor juridice la soluţionarea litigiilor din transportul 
de mărfuri se prezintă în felul următor:

1. Dacă răspunderea rezultă dintr-un contract de transport de mărfuri în 
trafic internaţional, prioritate vor avea tratatele și convenţiile internaţionale. 
Totuși există o excepţie, că dacă părţile au convenit asupra unei legi care va 
guverna încheierea și executarea contractului, în cazul dat nu are importanţă 
dacă statul nostru este sau nu parte la acel act, legea aleasă de părţi va avea 
prioritate, inclusiv faţă de tratate și convenţii. Acest lucru reiese din art.1610 
alin.(1) și (2) al Codului civil, că contractul este guvernat de legea aleasă prin 
consens de părţi.

Părţile contractului pot stabili legea aplicabilă atât întregului contract, cât 
și unor anumite părţi ale lui. Mai întâi se va aplica legea aleasă de către părţi, 
iar dacă se constată că o așa lege lipsește, este abrogată sau declarată ilegală, 
atunci urmează a fi aplicate prevederile tratatelor internaţionale la care Re-
publica Moldova este parte. Și doar în al treilea rând, dacă nu sunt prezente 
normele juridice menţionate, se vor aplica prevederile legislaţiei naţionale.

2. Ierarhia aplicării actelor normative în litigiile din transportul de mărfuri 
în trafic naţional se realizează după cum urmează:

În primul rând, se va ţine cont de clauzele contractului în care părţile sin-
gure au ajuns la o înţelegere cu privire la obiect, termenul de livrare, încărcare 
și descărcare, taxa de transport, numele destinatarului, clauzele penale ș.a. Ne-
respectarea acestor angajamente atrage răspunderea ambelor părţi.

În al doilea rând, luând în considerare că normele speciale au prioritate 
în raport cu normele generale, se vor aplica reglementările prevăzute în codul 
tipului de transport aflat în litigiu.

În al treilea rând, dacă în codul transportului respectiv nu există o normă 
corespunzătoare sau dacă norma există, dar este formulată în termeni generali, 
aplicare vor avea regulile din Codul civil. Mai mult ca atât, în caz de conflict 
(coliziune) între normele cu privire la răspunderea cărăușului din codurile cu 
privire la transport și cele din Codul civil, prioritate la fel vor avea dispoziţiile 
codurilor, ca legi organice speciale.

În al patrulea rând, sunt regulamentele din transport aprobate prin hotărâ-
re de Guvern și unele reguli de ramură, aprobate de Ministerul Transporturilor 
și Infrastructurii Drumurilor sau de Autoritatea Aeronautică Civilă a R.M. De 
regulă, aceste acte normative se aplică în măsura în care pot completa anumite 
lacune din legi și nu conţin norme cu privire la răspunderea cărăușului.
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2. Condiţiile angajării răspunderii cărăușului
Încheind contractul de transport, atât cărăușul, cât și clientul mărfii își 

asumă o serie de obligaţii. Încălcarea acestor obligaţii atrage răspunderea civi-
lă pe seama celui vinovat.

Pentru a explica condiţiile angajării răspunderii cărăușului, trimitere se 
face la răspunderea civilă în general. Aceasta se antrenează ori de câte ori sunt 
întrunite câteva condiţii cumulative, și anume: fapta ilicită, numită și fapta 
prejudiciabilă, existenţa prejudiciului, raportul de cauzalitate dintre fapta ilici-
tă și prejudiciu, și ultima este vinovăţia autorului faptei ilicite.

Pentru a putea angaja răspunderea cărăușului este suficient să există un 
prejudiciu, și acesta să survină în timpul transportului. Fapta ilicită, legătura 
de cauzalitate și vinovăţia cărăușului se prezumă că există. Prezenţa lor nu 
trebuie dovedită.

2.1. Fapta ilicită
Fapta ilicită poate apărea sub forma acţiunii sau a inacţiunii. Cel mai frec-

vent, litigiile din transport au la bază acţiunea de pierdere și deteriorare a măr-
furilor. Fapta ilicită poate apare și sub forma inacţiunii în cazul în care cărău-
șul sau clientul sunt obligaţi să acţioneze, dar nu o fac la timp.

Exemple de fapte ilicite. În Capitolul XII „Transportul” din Codul civil 
sunt prevăzute opt cazuri de răspundere a părţilor din transportul de mărfuri. 
Fiecare dintre aceste cazuri are la bază o faptă ilicită:
1) incorectitudinea datelor înscrise în scrisoarea de trăsură (art.996);
2) ambalarea necorespunzătoare a mărfii (art.998);
3) erori, caracterul fals ori incomplet al documentelor anexate la scrisoarea de 

trăsură (art.999 alin.(2));
4) cheltuielile cauzate de predarea, transportul, descărcarea și distrugerea 

mărfurilor periculoase (art.1013 alin.(2));
5) pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a documentelor anexate la scri-

soarea de trăsură (art.999 alin.(3));
6) neîndeplinirea indicaţiilor primite de la client (art.1005);
7) distrugerea, pierderea și deteriorarea mărfii (art.1007);
8) întârzierea livrării mărfii la destinaţie (art.1014 alin.(4));
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2.2. Prejudiciul
Prejudiciul reprezintă urmările negative cu conţinut patrimonial sau nepa-

trimonial (moral) ale faptei ilicite2 și poate apărea sub două forme, prejudiciul 
efectiv și venitul ratat.

Prejudiciul efectiv reprezintă cheltuielile pe care proprietarul mărfii le-a 
avut de pe urma pierderii, deteriorării sau întârzierii livrării mărfii la desti-
naţie, iar venitul ratat se consideră beneficiul care ar fi fost posibil de obţinut 
dacă prejudiciul lipsea.

2.2.1. Venitul ratat
Încasarea acestuia a devenit o problemă controversată. În perioada sovie-

tică venitul ratat se acorda, de regulă, în favoarea statului și rare erau cazurile 
când de el beneficiau și cetăţenii3.

În alte surse se indică că răspunderea cărăușului nu poate cuprinde veni-
tul ratat, aducându-se ca exemplu o fabrică care a staţionat mai mult timp pe 
motiv că cărăușul a întârziat livrarea materiei prime. Cărăușul nu este obligat 
să restituie daunele fabricii, cu toate că la bază a stat executarea necorespunză-
toare a contractului de transport4.

Codul civil nu stabilește expres posibilitatea recuperării venitului ratat în 
raporturile ce ţin de transportul de mărfuri. Doar într-un singur caz, pen-
tru întârzierea transportării încărcăturii la destinaţie, este stabilit că cărăușul 
poartă răspundere în proporţie de 100% din taxa de transport și este obligat să 
repare prejudiciul cauzat astfel (art.1007 alin.(2))5.

O altă situaţie este prezentă în cazul pierderii și deteriorării mărfurilor. 
Nici Codul civil și nici alte coduri din transport nu prevăd în mod expres obli-

2 Legislaţia, doctrina și jurisprudenţa naţională întrebuinţează deopotrivă termenii de: 
„prejudiciu”, „daună” și „pagubă”. În ce ne privește, optăm pentru termenul de „preju-
diciu”.

3 Гуревич Г.С. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Мол-
давской ССР. Издание второе, дополненное и переработанное. Кишинев, Картя 
Молдовеняскэ, 1987, p.257. 

4 Савичев Г.П. Договор воздушной перевозки. Издательство Московского Универ-
ситета, 1963, p.32. 

5 Suntem de părerea că prin expresia „este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel”, 
legiuitorul a avut în vederea repararea atât a prejudiciului efectiv, cât și a venitului ratat. 
Însă aici menţionăm că pentru a-și putea recupera venitul ratat, persoana care a fost 
prejudiciată trebuie să dovedească două lucruri: primul, mărimea venitului pe care nu a 
reușit să-l obţină din cauza neexecutării obligaţiei, iar al doilea, legătura cauzală dintre 
neexecutarea obligaţiei și venitul ratat.
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gaţia cărăușului de a restitui celeilalte părţi cheltuielile legate de venitul ratat. 
Curtea Supremă de Justiţie a R.M. s-a expus că: „destinatarul mărfii pierdute 
(deteriorate) nu poate pretinde repararea prejudiciului său comercial sau a unei 
scăderi a profitului uzual. Mai mult ca atât, se exclude recuperarea prejudiciu-
lui indirect, cauzat de stoparea prelungită a activităţii de producere a uzinei 
sale, ca efect al pierderii încărcăturii (materiei prime) ce era necesară procesu-
lui de fabricaţie” (pct.7)6.

Există și situaţii când legea prevede anumite obligaţii ale cărăușului, dar 
fără ca aceste obligaţii să fie însoţite de o răspundere pentru neîndeplinirea lor. 
În asemenea cazuri, când legea nu stabilește o răspundere pentru neexecutarea 
obligaţiilor, se susţine că cărăușul poate fi atras la răspundere numai dacă ne-
executarea de către el a obligaţiilor va atrage după sine încălcarea unor clauze 
din contractul de transport în care o asemenea răspundere a fost stabilită7.

2.3. Legătura de cauzalitate
Pentru angajarea răspunderii civile este necesar ca între fapta ilicită și pre-

judiciu să existe un raport cauzal8. De regulă, legătura de cauzalitate o stabileș-
te instanţa de judecată.

În temeiul probelor de care dispune, instanţa mai întâi elucidează care sunt 
împrejurările în care a survenit pierderea sau deteriorarea mărfii (ambalajul ne-
corespunzător, încălcarea regulilor de îmbarcare și debarcare, defectele trans-
portului, felul încărcăturii ș.a.), ulterior determină care dintre împrejurările no-
minalizate intră în sfera de activitate a cărăușului, clientului sau a destinatarului.

2.4. Vinovăţia
Vinovăţia o constituie atitudinea psihică a autorului prejudiciului faţă de 

propriile acţiuni și urmările acestora9. Persoana care nu și-a executat obligaţia 

6 Hotărârea explicativă a Curţii Supreme de Justiţie a R.M., privind aplicarea unor preve-
deri ale legislaţiei referitoare la răspunderea cărăușului în contractul transportului de 
bunuri”, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, nr.1, 
2010, p.4-10. În primul rând, interdicţia adusă de instanţa judecătorească supremă vizea-
ză persoana destinatarului și nu cea a cărăușului, iar în al doilea rând, hotărârile Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie poartă caracter recomandativ, de aceea problema compensării 
venitului ratat în transportul de mărfuri rămâne a fi deschisă pentru discuţii.

7 Витрянский В.B. Ответственность по договору перевозки грузов, publicat în Хо-
зяйство и право (Federaţia Rusă), 2001, nr.5, p.40.

8 Bloșenco A. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, op.cit., p.1066-1067.
9 Кибак Г.А. Гражданское право. Краткий курс лекций. Кишинев, 2003, p.324.
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poartă răspundere în caz de dol (intenţie), culpă (imprudenţă sau neglijenţă) și 
culpă gravă (art.603 Cod civil)10.

Dolul este acţiunea făcută cu intenţie rea, cu viclenie11. Intenţia poate fi 
directă și indirectă. Directă este atunci când făptuitorul își dădea seama de ca-
racterul prejudiciabil, prevedea urmările și dorea survenirea lor, iar indirectă, 
dacă își dădea seama de caracterul prejudiciabil, prevedea urmările și admitea 
în mod conștient survenirea lor12.

Culpa este asimilată cu greșeala. Ea se poate manifesta sub formă de im-
prudenţă și neglijenţă. Dacă cărăușul prevede rezultatul, acceptă producerea 
lui, dar fără să-l fi urmărit, săvârșește o imprudenţă, iar dacă nu a întrevăzut 
rezultatul faptei, deși putea și trebuia să o facă, săvârșește o neglijenţă”13.

În cazul culpei grave se încalcă cerinţele obișnuite, elementare, evidente, 
pe care nu le-ar fi încălcat nici cel mai mărginit om, reieșind din împrejurările 
concrete ale cazului14. Se consideră că debitorul nu ia nici cele mai elementare 
măsuri. Nu manifestă nici cel mai mic grad de diligenţă și precauţie.

Culpa ușoară trebuie înţeleasă ca o greșeală neînsemnată15.

2.4.1. Prezumţiile
Stabilirea vinovăţiei în transportul de mărfuri este bazată pe două prezumţii:

– Prezumţia vinovăţiei cărăușului. În caz de neexecutare sau de executare ne-
corespunzătoare a obligaţiilor asumate în contract, cărăușul este cel dintâi 
responsabil16. Cărăușul se poate elibera de răspundere numai dacă dove-
dește în instanţa de judecată nevinovăţia sa.

10 În Codul civil sunt utilizate un șir de noţiuni cu înţeles apropiat, ca: vinovăţie (art.999 
alin.(2), art.1008 alin.(1)), intenţie, culpă gravă (art.988 alin.(2), art.1019) și vină (art.989 
alin.(1)), dar fără a fi definite de legiuitor.

11 Baieș S., Volcinschi V., Băieșu A., Cebotari V., Creţu I., op.cit., p.426.
12 Botnaru S., Șavga A., Grosu V., Grama M. Drept penal. Partea generală. Volumul I. 

Editura Cartier, Chișinău, 2005, p.206.
13 Căpăţînă O., Stancu Gh., op.cit., p.234.
14 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.554; Bloșenco A. Drept civil. Partea 

specială. Note de curs. Editura Cartdidact. Chișinău, 2003, p.236.
15 Bojoga M. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 

Chișinău, 2006, p.129-130.
16 Prezumţia vinovăţiei cărăușului reiese din art.1007 alin.(1) și (2) a Codului civil: „Cără-

ușul răspunde pentru distrugerea, pierderea totală sau parţială ori pentru deteriorarea 
încărcăturii în măsura în care distrugerea, pierderea sau deteriorarea a avut loc între 
momentul preluării și cel al livrării, precum și pentru depășirea termenului de livrare. 
Cărăușul este ţinut, de asemenea, să repare prejudiciul cauzat prin neexecutarea altor 
obligaţii contractuale”.
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– Prezumţia nevinovăţiei cărăușului. Se aplică pe cale de excepţie și numai 
pentru împrejurările indicate expres în Codul civil (art.1008 alin.(3)). Pen-
tru a putea răsturna prezumţia de nevinovăţie, clientul și destinatarul vor 
trebui să aducă împotriva cărăușului dovezi.
Delimitarea dintre aceste două prezumţii este aproape că neînsemnată, din 

motiv că pentru a fi eliberat de răspundere, cărăușul oricum va trebui să aducă 
dovezi care să confirme nevinovăţia sa.

Dacă prejudiciul a fost cauzat cu intenţie sau culpă gravă din partea cărău-
șului, el nu poate invoca prevederile legii care exclud sau limitează răspunde-
rea sa ori care răstoarnă sarcina probaţiunii (art.1015 Cod civil).

3. Răspunderea cărăușului până la încheierea  
contractului de transport

Orice organizaţie care prestează servicii de transportare a mărfurilor în 
scop de profit, se află în stare permanentă de ofertă publică, fiind obligată să 
accepte cererile de transport parvenite la adresa sa.

Cărăușul este obligat să încheie contractul de transport, cu excepţia cazuri-
lor în care există motiv serios de a refuza (art.981 Cod civil). Dacă cărăușul nu 
aduce temeiuri justificative privind refuzul de a contracta, în privinţa lui poate 
fi angajată răspunderea17.

Mai frecvent, problema răspunderii cărăușului pentru refuzul de a încheia 
contractul survine la transportul regulat și la transportul pe termen lung18. În 
cazul transportului ocazional de mărfuri, părţile sunt în drept să negocieze 
orice clauze contractuale, motiv din care în lipsa unui consens, contractul nu 
va fi încheiat.

Dintre temeiurile serioase pe care cărăușul le poate invoca în refuzul de 
a încheia contractul sunt: destinaţia pe care îl interesează pe client (de pildă 
Australia), diferă de itinerarul obișnuit al cărăușului (bazinul Mediteranei); 
lipsa de spaţiu în vehicul sau lipsa de mijloace de transport, la data solicitării 
făcute de client; încărcarea, transbordarea sau descărcarea mărfii face necesar 

17 Până la încheierea contractului de transport, în privinţa cărăușului poate fi angajată 
răspunderea delictuală. Din nefericire, Codul civil nu enumeră situaţiile în care cărău-
șul ar fi în drept să de-a refuz la încheierea contractului de transport.

18 În cazul transportului de mărfuri pe termen lung, cărăușul va trebui să-i indice clientu-
lui motivul respingerii cererii, deoarece între ei există încheiat contract de colaborare. 
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să se întrebuinţeze mijloace speciale, de care cărăușul nu dispune19. Motive de 
ordin obiectiv, care nu depind de părţi, sunt: existenţa unor calamităţi natura-
le, avarii, incendii, lipsa de combustibil, greve ș.a.20

Ca temei de refuz poate fi adusă și situaţia când cărăușul este specializat în 
transportarea anumitor mărfuri, dar clientul solicită altceva. De exemplu, că-
răușul se ocupă cu transportarea cărbunelui, în timp ce clientul solicită trans-
portarea aparatelor de uz casnic. La fel, cărăușul poate refuza dacă i se cere să 
transporte mărfuri ușor alterabile sau periculoase, în timp ce ele nu corespund 
cerinţelor de transportare.

4. Întârzierea cărăușului în livrarea mărfii
Ţinând cont de faptul că neexecutarea obligaţiilor contractuale de livrare 

a mărfii la termenul stabilit produce prejudicii considerabile destinatarului, 
legiuitorul a stabilit o clauză destul de drastică21. Pentru întârzierea transportă-
rii încărcăturii la destinaţie, cărăușul poartă răspundere în proporţie de 100% 
din taxa de transport și este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel (art.1007 
alin.(2) Cod civil)22.

Răspunderea în proporţie de 100% din taxa de transport este exagerat de 
mare și poate aduce companiile de transport la incapacitate de plată23. Supli-

19 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, 
București, 2003, p.201-202.

20 Chibac Gh. Contractul de transport (comentariu). Dispoziţii generale cu privire la 
transport, publicat în Buletinul Curţii de Apel Economice și Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, nr.4, 2004, p.7.

21 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.595.

22 Norma de la art.1007 alin.(2) este formulată nereușit. Legiuitorul nu corelează mărimea 
răspunderii cărăușului cu durata întârzierii acestuia. Or, întârzierea poate varia de la 
câteva minute, la ore și zile, iar sancţiunea impusă de Codul civil ar fi una inechitabi-
lă. Reieșind din aceasta, se recomandă o nouă formulare a normei de la art.1007 alin.
(2): „Răspunderea cărăușului pentru întârzierea transportării mărfurilor la destinaţie 
se face în conformitate cu prevederile contractului de transportare a mărfurilor. Dacă 
părţile în contract nu au stipulat o penalitate în acest sens, atunci răspunderea cărăușu-
lui nu va putea depăși mărimea taxei de transport ”.

23 Pentru comparaţie, Codul civil al Ucrainei nu prevede o asemenea sancţiune. În Codul 
civil al Federaţiei Ruse trimitere se face la legile speciale în se indică proporţia din taxa de 
transport care trebuie restituită, luând în consideraţie fiecare tip de transport în parte. 
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mentar, reglementări consacrate întârzierilor există în legislaţia fiecărui tip de 
transport în parte24.

Dacă cel îndreptăţit să dispună dovedește că prin aceasta a suferit un pre-
judiciu, cărăușul va plăti o despăgubire, însă numai până la valoarea transpor-
tului (art.1014 alin.(4) Cod civil).

În practică, mărimea răspunderii cărăușului pentru livrarea mărfii cu 
întârziere la destinaţie este stabilită prin contract. Companiile de transport 
obișnuiesc să alcătuiască contracte model și să le propună clienţilor pentru 
semnare. De regulă, contractele sunt asemănătoare și cuprind penalităţi pen-
tru situaţiile de întârziere.

Spre regret, deseori penalitatea este stabilită exclusiv pentru clienţi. De exem-
plu, conform unui contract-model: dacă după încheierea contractului de trans-
port clientul refuză serviciile de transportare ale cărăușului cu cel puţin 24 de ore 
până la începerea deplasării planificate a mărfii, sau pentru neprezentarea ori 
prezentarea cu întârziere a mărfii la încărcare, clientul se obligă să plătească o pe-
nalitate în mărime de 10% din costul transportării mărfii preconizate (pct. 6.7.1)25.

5. Răspunderea cărăușului pentru distrugerea,  
pierderea sau deteriorarea mărfurilor

5.1. Semnificaţia cuvintelor „distrugere”, „pierdere” și „deteriorare”
Cărăușul răspunde pentru distrugerea, pierderea totală sau parţială ori 

pentru deteriorarea încărcăturii în măsura în care aceste daune au avut loc 
între momentul preluării mărfii și predării acesteia.

„Distrugerea” este un proces de descompunere a integrităţii mărfii în așa mă-
sură, încât ea nu mai poate fi restabilită. Prin „pierderea mărfii” se înţelege că ea 
nu a fost eliberată la destinaţie. Motivele pot fi diferite ca: distrugere, rătăcire, 
eliberarea ei către altă persoană decât destinatarul, folosirea de către cărăuș etc.26

24 Potrivit Codului transportului feroviar, în cazul sosirii mărfurilor cu întârziere, răs-
punderea pentru depășire o poartă partea culpabilă (art.100 alin.(2)), iar pentru reţi-
nerea la încărcare-descărcare, calea ferată plătește amendă pentru vagon-oră (art.135). 
Codul transporturilor auto și Regulamentul transporturilor auto de mărfuri nu con-
ţin careva prevederi sub acest aspect. Codul navigaţiei maritime comerciale stabilește 
că „pentru întârzierea transportării încărcăturii la destinaţie, răspunderea cărăușului 
pentru întârziere nu poate depăși navlul” (art.183 alin.(2)).

25 Contractul de transportare a mărfurilor nr.25A din 23.11.2009, încheiat între Compa-
nia de expediţie „DHL Express” SRL și Compania de transport „TransPrimTur” SA. 
Arhiva Judecătoriei Economice de Circumscripţie, mun.Chișinău. 

26 Manolache O. Dreptul transporturilor. Curs universitar. Editura All Beck, București, 
2001, p.80.
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La rândul ei, pierderea poate fi totală sau parţială. Pierderea este totală 
când marfa a fost integral distrusă, a dispărut sau a ieșit altfel din posesiunea 
cărăușului27. Pierderea este parţială în cazul lipsei unei părţi, a unor colete din 
totalul încărcăturii sau a unei părţi din conţinutul coletului28.

Atunci când vorbim de „deteriorare a mărfii” înţelegem o modificare a ei 
sub aspect exterior. Are loc o scădere a valorii mărfii transportate, atât sub 
aspect cantitativ, cât și sub aspect calitativ, din motive de spargere, ruginire, 
decolorare, pătare etc.29 După anumite intervenţii, modificarea dată este posi-
bil a fi înlăturată și marfa poate fi adusă la starea ei iniţială.

Marfa urmează a fi considerată deteriorată nu doar în cazul schimbării 
mecanice a formei, dar și în cazurile când după reparare, uscare, curăţare, de-
gazare, dezinfectare ș.a., ea poate fi folosită conform destinaţiei la care a fost 
chemată din început30.

Deteriorarea se produce prin influenţa factorilor mecanici din exterior (fisuri, 
zgârieturi, rupturi) sau a unor schimbări chimice și biologice ale mărfii în timpul 
transportării31. Deteriorarea poate avea loc și în urma pierderii unor părţi com-
ponente dintr-un obiect (de exemplu, pierderea unor detalii dintr-un complet de 
mobilă, care este adusă de peste hotare cu scopul de a fi asamblată în ţară etc.).

Principala deosebire dintre distrugere și deteriorare constă în capacitatea de a 
putea restabili calitatea pe care o avea marfa până la modificarea ei. În cazul distru-
gerii, se calculează cu cât s-a micșorat costul mărfii de pe urma distrugerii și suma 
dată o restituie partea vinovată. Costul părţii distruse nu poate depăși valoarea 
iniţială a mărfii. Pe când la deteriorarea mărfii, ea de regulă este trimisă pentru a fi 
renovată, iar toate cheltuielile pentru reparaţie le acoperă persoana vinovată.

5.2. Răspunderea pentru pierderea mărfii
În practică există situaţii de incertitudine, când marfa nu ajunge la timp în 

punctul de destinaţie, iar destinatarul continuă să aștepte sosirea ei. Din aceste 

27 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.595.

28 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-
mea, Iași, 2002, p.163.

29 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Editura Lumina Lex, București, 2003, 
p.233.

30 Морозов А.В. Классификация видов несохранности груза при железнодорожной 
перевозке, publicat în Правоведение (Federaţia Rusă), nr.6, 1988, p.92-93.

31 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.595.
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considerente, legiuitorul a instituit termenii respectivi, pentru a elimina starea 
de așteptare continuă a mărfii.

Potrivit Codului civil, cel îndreptăţit să dispună, fără a mai aduce alte do-
vezi, poate considera pierdută încărcătura care nu a fost livrată în decursul a 30 
de zile de la expirarea termenului de livrare sau, în cazul în care nu s-a convenit 
asupra unui astfel de termen, în decursul a 60 de zile de la preluarea încărcăturii 
de către cărăuș (art.1011 alin.(1)).

Dacă marfa nu a ajuns la destinaţie la data și ora care au fost indicate de 
comun acord în contract, se consideră că marfa întârzie. Prezumţia întârzi-
erii mărfii durează 30 de zile, și numai la împlinirea termenului dat, marfa 
prin efectul legii este considerată ca pierdută. Până atunci, destinatarul este 
în așteptarea mărfii. Dacă se aduc dovezi clare că marfa a fost distrusă, atunci 
prezumţia întârzierii ei dispare și din acel moment cărăușul va trebui să achite 
celeilalte părţi costul mărfii.

Cărăușul poartă răspundere pentru marfă până la data eliberării ei, adică 
limitele răspunderii sale se extind începând cu momentul preluării de la client, 
se continuă în cursul transportării și în perioada de aflare a mărfurilor la de-
pozitele cărăușului, apoi încetează odată cu remiterea către destinatar32.

Nu este corect a spune că faptul înștiinţării de către cărăuș a locului lui de 
aflare, duce la încetarea curgerii termenului de 30 de zile. Contează numai fap-
tul predării mărfii către destinatar, iar orice înștiinţare pe care cărăușul o poate 
face prin telefon, fax, e-mail sau alte mijloace posibile, nu are nici o importanţă.

32 Ca exemplu, avem speţa în care „M.S.” (destinatar) a chemat în judecată ÎS „Calea Fe-
rată din Moldova” (cărăuș), invocând că la momentul recepţionării mărfii în punctul 
de destinaţie, s-a depistat lipsa a 314 saci cu ciment alb. Iniţial, cărăușul a refuzat re-
pararea daunelor, însă ulterior a fost recunoscut vinovat prin hotărârile instanţelor de 
fond și apel. Nefiind de acord cu hotărârile instanţelor judecătorești, cărăușul a înaintat 
acţiune în recurs. Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie a R.M., examinând 
cauza, a susţinut ca fiind legală și întemeiată soluţia dată de instanţele inferioare. După 
cum rezultă din documentele de transport, vagoanele cu marfa au fost preluate de către 
Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și s-au aflat sub paza căii ferate pe tot parcursul trans-
portării. În momentul descărcării mărfii a fost întocmit și semnat actul de primire. Pe 
când actul comercial de constatare a lipsei mărfii și a eventualelor cauze care au dus la 
această lipsă, nu a fost întocmit, din cauza refuzului staţiei căii ferate. Mai mult ca atât, 
în raportul de expertiză a fost reflectată starea podelei din vagoane, fapt care presupune 
accesul la marfă până la descărcare. Curtea Supremă de Justiţie a decis că Calea Ferată 
poartă răspundere pentru integritatea mărfurilor aflate sub supraveghere ei și este obli-
gată să le aducă la staţia finală în adresa destinatarului indicat în scrisoarea de trăsură 
(Decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 12 
iulie 2004, dosarul nr.2rae-142/04. Arhiva Judecătoriei Economice de Circumscripţie).
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La fel, este greșită și părerea că pierderea ar fi totală, dacă cărăușul nu are 
cunoștinţă unde se află marfa pe care preluat-o spre transport. Problema se 
pune dacă marfa a fost sau nu predată destinatarului în termenul stabilit pentru 
transportare”33, în caz contrar, începe a curge termenul stabilit de legea civilă.

5.3. Răspunderea pentru deteriorarea mărfii
Deteriorarea mărfii include și alterarea mărfurilor perisabile. Dacă aces-

tea au fost primite de către cărăuș fără ca să facă rezerve în scrisoarea de trăsu-
ră, avinovat de alterare este prezumat cărăușul.

Cele mai frecvente cauze de alterare sunt: nerespectarea temperaturii fri-
gorifice în timpul transportării, amplasarea incorectă a mărfurile în caroseria 
vehiculului, depășirea vitezei de deplasare, alte situaţii prevăzute în Regula-
mentul transporturilor de mărfuri perisabile (pct.78-83; anexele nr.1 și nr.3)34.

În cazul alterării mărfurilor este necesar ca la punctul de destinaţie să fie 
întocmit un act de primire, în care să fie indicată cantitatea de marfă alterată. 
Actul de primire trebuie semnat de cărăuș, destinatar și un expert al Camerei 
de Comerţ, invitat în mod special pentru aceasta.

Dacă procedura dată nu este respectată, destinatarul cu greu va putea adu-
ce dovezi că la momentul preluării mărfii de la cărăuș, aceasta era de acum de-
preciată. Întocmirea unilaterală a actului de către deţinătorul mărfii nu poate 
fi reţinută în calitate de probă în instanţa de judecată. În asemenea litigii, clien-
tul (destinatarul) urmează să prezinte probe care să confirme faptul că marfa 
s-a alterat din cauza încălcării de către cărăuș a regimului termic negociat la 
încheierea contractului”35.

33 Морозов А.В. Классификация видов несохранности груза при железнодорожной 
перевозке, publicat în Правоведение (Federaţia Rusă), nr.6, 1988, p.92-93. 

34 De exemplu, fructele și legumele în ambalaj închis trebuie să fie așezate compact la 
nivelul marginii ambalajului, ca să nu se lovească în timpul transportării. Lăzile să fie 
amplasate la o distanţă de 25-30 cm de podul salonului, iar între lăzi să nu existe spa-
ţiu de mișcare. Carnea de bovină, porcină, ovină și carnea de viţel răcită și refrigerată 
(afumată) se încarcă în caroserie doar atârnată de cârlige și la o temperatură de la 0 la 
+6° C. În schimb dacă ea este congelată (îngheţată), temperatura urmează să nu fie mai 
înaltă de -6° C. De asemenea, laptele-condensat, laptele-praf, laptele și produsele lactate 
în sticle și în ambalaje tetrapac se transportă cu respectarea temperaturii de la +5 la 0° 
C.; untul – nu mai înaltă de -6; vișinele, cireșele, piersicii, merele, perele, gutuiele – de 
la 0 la +6° C.; cartofii de la +5 la +20° C. ș.a. 

35 Hotărârea explicativă a Curţii Supreme de Justiţie a R.M., privind aplicarea unor preve-
deri ale legislaţiei referitoare la răspunderea cărăușului în contractul transportului de 
bunuri”, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a R.M., nr.1, 2010, p.4-10.
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Printre cele mai frecvente cauze de deteriorare a mărfurilor se numără ne-
respectarea regimului de temperatură în perioada de transportare și păstrare36.

Dacă marfa a fost adusă în stare deteriorată, nu se recurge imediat la plata 
sumelor bănești, ci se constată posibilitatea reparaţiei bunului. Dacă bunurile 
pot fi supuse reparaţiei, cheltuielile sunt pe seama cărăușului37. Dacă reparaţia 
este imposibilă, prejudiciul se va încasa de la cărăuș proporţional cu diminu-
area valorii mărfii.

Pot exista situaţii în care marfa, deși a fost adusă la punctul de destinaţie 
în stare deteriorată, cărăușul nu va fi răspunzător pentru ea. De exemplu, calea 
ferată nu poartă răspundere pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) 
mărfurilor, dacă va face dovada că neasigurarea integrităţii acestora a fost ge-
nerată de cauze care exclud culpa (art.128 Codul transportului feroviar).

6. Plata despăgubirilor
Cărăușul va răspunde doar în limitele valorii mărfurilor pierdute sau dete-

riorate, iar acest lucru va fi apreciat la locul și în momentul preluării mărfurilor 
de către destinatar.

Valoarea în bani a mărfurilor, cu care urmează a fi despăgubit clientul (sau 
destinatarul, după caz), se calculează luând în considerare preţul ei la bursa de 
mărfuri sau preţul pe piaţă. În lipsa acestora, se ţine seama de valoarea obișnu-
ită a mărfurilor de același fel și de aceeași calitate.

36 Piureul din fructe fiind în saci de polietilenă, în timpul iernii a fost expus la temperaturi 
mai joase de 0° C, iar aceasta a dus la formarea cristalelor de gheaţă pe ambalaj și în 
cele din urmă au dus la apariţia crăpăturilor și apoi deteriorarea mărfii. Colegiul eco-
nomic al Curţii Supreme de Justiţie motivează că transportarea mărfii a fost efectuată 
cu încălcarea normelor prevăzute de Standardul de Stat privind temperaturile admise 
la păstrarea și transportarea mărfii ambalate în saci și butoaie (de la 0° C la 20° C), 
deoarece conform informaţiei de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru acele 
zile era cunoscut că în acea zonă temperaturile au oscilat între 0° C și -8° C. De aceea, 
în perioada de iarnă, când temperaturile coboară sub 0° C, condiţiile necesare pentru 
păstrarea mărfii urmau să fie asigurate prin transportarea cu vehicule speciale, de tip 
refrigerator. Curtea Supremă de Justiţie a decis că cărăușul este vinovat de nerespec-
tarea regimului de temperatură și este obligat să plătească expeditorului costul mărfii 
deteriorate (Decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. din 28 
februarie 2008, dosarul nr.2rae-40/2008. Arhiva Judecătoriei Economice de Circum-
scripţie, mun.Chișinău)

37 La cheltuielile de reparaţie se adaugă și cele de transportare (tur-retur) spre locul de 
reparaţie. 
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Alături de aceste despăgubiri, cărăușul va trebui să restituie: – taxele de 
transport (dacă aceasta n-a fost inclusă în costul mărfurilor); – taxele vamale; 
– alte cheltuieli de transport (art.1014 alin.(3) și (4) Cod civil)38.

Cel îndreptăţit să dispună, mai poate pretinde de la cărăuș și dobânzile de 
întârziere. Întinderea acestora depinde de rata de refinanţare a Băncii Naţiona-
le a Moldovei pentru acea zi, la care se adaugă 9% din creanţa pe care o deţine 
clientul faţă de cărăuș (art.619).

Dacă pierderea sau deteriorarea mărfii a avut loc în trafic naţional, despă-
gubirile vor fi restituite conform dispoziţiilor Codului civil, și anume: la de-
teriorarea mărfii, cărăușul va purta răspundere egală cu diminuarea valorii 
mărfii; în cazul pierderii sau distrugerii – în mărimea valorii pierdute sau dis-
truse a mărfii; pentru pierderea, lipsa, alterarea sau vătămarea mărfurilor cu 
valoare declarată – în mărimea valorii declarate. Asemenea prevederi găsim și 
în codurile fiecărui tip de transport în parte (auto, feroviar, maritim).

O altă situaţie există la transportul din trafic internaţional. Prin convenţii 
sunt stabilite sume concrete ce urmează a fi restituite pentru fiecare kilogram 
de marfă pierdută sau deteriorată39.

7. Exonerarea de răspundere a cărăușului
Prin exonerarea de răspundere a cărăușului înţelegem eliberarea lui de 

răspundere. Chiar dacă mărfurile sunt prejudiciate, la întrunirea unor situaţii 

38 Prin alte cheltuieli de transport se înţeleg cheltuielile de care a fost nevoie pentru con-
servarea mărfii, cheltuielile suportate în legătură cu o nouă stivuire a mărfii în camion, 
primele de asigurare, cheltuielile de expertizare și evaluare a mărfurilor ș.a. 

39 Astfel, în transportul auto, conform Convenţiei cu privire la contractul de transport 
internaţional al mărfurilor pe șosele (CMR), cuantumul despăgubirii puse în sarcina 
transportatorului pentru pierderea mărfii nu poate depăși 25 de franci per kilogram de 
marfă lipsă. În transportul feroviar reglementările sunt moștenite din perioada U.R.S.S. 
și exprimate în ruble rusești. Conform Acordului privind transportul feroviar interna-
ţional al mărfurilor din 01.11.1951, calea ferată va achita 2,70 ruble pentru un kilogram 
de marfă. Pe când în transportul maritim este valabilă mărimea despăgubirii stabilită de 
Codul navigaţiei maritime comerciale, că răspunderea transportatorului nu poate depăși 
666,67 unităţi de calcul pentru o coţadă sau pentru o altă unitate de încărcare ori 2,0 
unităţi de calcul pentru un kilogram de masă brută de marfă pierdută, aflată în minus 
sau avariată, în funcţie de faptul care sumă este mai mare (art.183 alin.(1)). În temeiul 
Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţi-
onal, răspunderea transportatorului aerian pentru mărfuri și bagaje este limitată la suma 
de 17 Drepturi Speciale de Tragere (DST) per kilogram (aproximativ 20 de euro). Suma 
despăgubirilor poate fi și mai mare dacă părţile, la momentul încheierii contractului de 
transport, au întocmit și o declaraţie prin care au evaluat marfa la preţul ei real. 
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strict prevăzute de lege, cărăușul nu este răspunzător. Pagubele vor fi pe seama 
clientului sau a altor persoane.

Cauzele exoneratorii de răspundere a cărăușului au fost divizate în două 
categorii: cauzele generale și cauzele speciale. Dintre cauzele generale fac parte 
forţa majoră, cazul fortuit, fapta cocontractantului și fapta unui terţ.

7.1. Forţa majoră
Forţa majoră este descrisă la art.606 din Codul civil și se poate manifesta 

prin fenomenele naturale, ca: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, furtuni, 
alunecări de zăpadă, revărsarea albiilor râurilor, epizootii40 sau și evenimentele 
sociale: acţiuni militare, acte de terorism, revoluţii, epidemii, dispoziţiile orga-
nelor competente41, actele de piraterie și grevele42.

Cărăușul poate invoca forţa majoră dacă se întrunesc anumite condiţii: 
evenimentul trebuie să aibă o origine exterioară, de cele mai multe ori sunt fe-
nomenele naturale: cutremur, inundaţii, alunecări de teren, furtună, alunecări 
de zăpadă, epizootii etc.; să fie imprevizibil, atât producerea sa, cât și efectele. 
Cu toate că unele evenimente pot fi prevăzute: furtunile, inundaţiile ș.a., însă 
efectele lor nu pot fi preîntâmpinate, utilizând chiar și mijloacele cele mai mo-
derne; să fie inevitabil, adică în situaţia în care se afla, cărăușul nu putea să 
împiedice sau să înlăture consecinţele, dar în practică acest lucru este lăsat la 
aprecierea instanţelor judecătorești.

De exemplu, suntem în prezenţa unei forţe majore dacă un avion, la mo-
mentul când se anunţase o furtună puternică, se ridica de pe pista aerodro-
mului. În schimb nu avem forţă majoră dacă furtuna începuse înainte ca acel 
avion să-și ia zborul. În cea de-a doua situaţie, membrii echipajului erau con-
știenţi de pericolul care poate urma, dar din neglijenţă nu au luat măsurile 
necesare de siguranţă și a avut loc catastrofa aeriană. În cazul respectiv, asupra 
cărăușului va fi angajată răspunderea civilă.

40 Notă informativă cu privire la aplicarea legislaţiei privind responsabilitatea cărăușului 
în contractul de transportare a încărcăturilor pe anii 2004-2006, publicată pe site-ul 
oficial al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova – http://www.scjustice.md/
prjud3.html

41 Сиваков О.В., Новосельцев А.Б., Ермолаев В.Г., Маковский Ю.Б. Транспортное 
право. Учебное пособие. Москва: Издательство „Былина”, 2001, p.98-99.

42 Mercadal B. Droit des transports terrestres et aériens. Dalloz, Paris, 1996, p.151.
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Cărăușul este exonerat de răspundere pentru deteriorarea mărfii dacă 
aceasta a survenit din circumstanţe pe care cărăușul nu putea să le știe și ale 
căror consecinţe nu le putea preveni”43.

Uneori, cărăușul aflat în situaţie de forţă majoră va răspunde pentru preju-
diciul cauzat: a) dacă a comis o faptă cu vinovăţie, fără de care evenimentul de 
forţă majoră nu s-ar fi produs; b) dacă prin contract cărăușul și-a luat asupra sa 
cazurile de forţă majoră44.

În Codul civil forţa majoră este enunţată ca cauză exoneratoare de răspun-
dere doar pentru pierderea bagajelor (art.989 alin.(1)). În acest sens, legiuitorul 
a comis o scăpare, deoarece forţa majoră poate exonera de răspundere și cără-
ușul de mărfuri.

Dacă paguba survine din exploatarea navelor aeriene, forţa majoră nu exo-
nerează cărăușul de răspundere (art.1410 alin.(1) Cod civil). În așa mod, cără-
ușul din transportul aerian este răspunzător și pentru pagubele pricinuite de 
evenimentul de forţă majoră.

7.2. Cazul fortuit45

Cazul fortuit este un eveniment posibil de înlăturat, dar care din cauza ca-
racterului lui spontan nu a putut fi prevăzut și evitat46. Deși putea fi preîntâm-
pinat, cazul fortuit nu a fost preîntâmpinat de persoana responsabilă din cauza 
apariţiei sale inopinate. La baza apariţiei cazului fortuit stau cauzele interne47.

Cazul fortuit se plasează în zona care desparte forţa majoră de culpă. El în-
cepe unde încetează culpa și se sfârșește unde începe forţa majoră48. Distincţia 

43 Decizia Colegiului civil al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 r/o-
106/2001 din 04.04.2001. Arhiva Judecătoriei Economice de Circumscripţie, mun. Chi-
șinău. 

44 Notă informativă cu privire la aplicarea legislaţiei privind responsabilitatea cărăușului 
în contractul de transportare a încărcăturilor pe anii 2004-2006, publicată pe site-ul 
oficial al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova – http://www.scjustice.md/
prjud3.html

45 Codul civil nu definește cazul fortuit, lăsând acest lucru pe seama doctrinei. 
46 Гражданское право в 4-х томах. Общая часть. Том I. Учебник. 3-е издание (Аutor 

– Е.А.Суханов). Под ред. Е.А.Суханова, Москва: „Wolters Kluwer”, 2007, p.611.
47 Bojoga M. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 

Chișinău, 2006, p.139.
48 Baieș S., Volcinschi V., Băieșu A., Cebotari V., Creţu I., op.cit., p.436.
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dintre forţa majoră și cazul fortuit în acest domeniu nu prezintă interes prac-
tic, nici sub aspect probator, nici din punctul de vedere al efectelor juridice49.

În ce ne privește, apreciem părerile doctrinare cu privire la conceptul de 
caz fortuit și considerăm oportun de a înainta o definiţie proprie, specifică 
obiectului nostru de studiu:
– cazul fortuit în transportul de mărfuri constituie acel eveniment, care se da-

torează unor factori posibil de înlăturat, însă din cauza apariţiei sale sur-
prinzătoare, nu a putut fi prevăzut și nici evitat.

7.3. Fapta cocontractantului și fapta terţului
Cocontractanţi sunt clientul și destinatarul. În practică pot exista mai mul-

te situaţii de vinovăţie a uneia dintre părţi: clientul a ambalat marfa defectuos 
și nu a fost sesizat de cărăuș, nu a declarat natura specifică a mărfii, a efectu-
at operaţiuni de încărcare-descărcare defectuoase, a lăsat indicaţii eronate în 
scrisoarea de trăsură etc.50 Asemenea cazuri sunt rare și de fiecare dată urmea-
ză a fi demonstrate de către cărăuș51.

Fapta terţului poate elibera cărăușul de răspundere, dar numai dacă întruneș-
te caracteristicile forţei majore, adică este excepţională, imprevizibilă și invinci-
bilă52. Terţul va achita despăgubiri persoanei vătămate, iar cărăușul va fi exonerat 
de răspundere53. Aprecierea circumstanţelor urmează a fi lăsată pe seama instan-
ţei de judecată, care în funcţie de caz, poate angaja și răspunderea terţului.

De exemplu, ciocnirea unui avion cu alt avion sau cu o mașină de pe aero-
drom nu сonstituie eveniment de forţă majoră, ci caz fortuit, în măsura în care 
acţiunea putea fi evitată de pilot. Același lucru dacă decolarea și aterizarea se 
realizează cu zdruncinări și marfa fragilă se distruge. În ambele situaţii, exo-
nerarea de răspundere nu va fi posibilă54.

49 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, 
București, 2003, p.188. 

50 Orga-Dumitriu G. Regimul exoneratoriu de răspundere a cărăușului în transporturile 
comerciale de mărfuri (I), în Revista de Drept Comercial (România), nr.1, 2008, p.101.

51 Mercadal B., op.cit., p.207.
52 Аллахвердов М.А., Савичев Г.П. Договоры о перевозках грузов. Москва, Изда-

тельство: Юридическая литература, 1967, p.87.
53 În lipsa acestei condiţii, interferenţa terţului rămâne neconcludentă și nu eliberează pe 

cărăuș de urmările prejudiciului cauzat (Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transportu-
rilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, București, 2003, p.188).

54 Latour X., op.cit., p.129.
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8. Cauze speciale ale exonerării cărăușului de răspundere
Temeiurile de eliberare a cărăușului de răspundere pentru daunele surveni-

te în timpul transportării mărfurilor sunt prevăzute în Codul civil (art.1008), 
dar și în codurile fiecărui tip de transport în parte55.

8.1. Exonerarea de răspundere a cărăușului  
 având la bază prezumţia vinovăţiei sale

Presupune că cărăușul din start este vinovat. El poate răsturna această pre-
zumţie, eliberându-se de răspundere, dacă dovedește nevinovăţia sa.

La apariţia unui prejudiciu, cărăușul poate fi exonerat de răspundere nu-
mai dacă prezintă dovezi că: a) aceasta se datorează vinovăţiei celui îndreptăţit 
să dispună de încărcătură; b) reprezentantul clientului a însoţit transportarea 
încărcăturii; c) se datorează indicaţiilor celui îndreptăţit să dispună de încăr-
cătură; d) se datorează unui viciu propriu al încărcăturii; e) se datorează peri-
sabilităţii naturale a încărcăturii (art.1008 alin.(1) Cod civil).

8.1.1. Vinovăţia celui îndreptăţit să dispună de marfă
Cărăușul poate fi eliberat de răspundere dacă aduce dovezi că prejudicierea 

mărfii s-a datorat vinovăţiei celui îndreptăţit să dispună de marfă. Se are în ve-
dere situaţia în care cărăușul va dovedi că distrugerea, deteriorarea, pierderea 
mărfii au avut loc din vina clientului sau a destinatarului.

Mai frecvent poate fi vina clientului, însă uneori și a destinatarului, dacă 
acesta întârzie să preia la timp mărfurile ușor alterabile. De exemplu, clientul 
nu a efectuat corespunzător încărcarea, descărcarea, aranjarea și fixarea mărfii 
în vehicul, a înscris date greșite în scrisoarea de trăsură, nu a oferit cărăușului 
toate documentele necesare pentru transport ș.a.

55 Deși Codul civil reglementează situaţiile de exonerare a cărăușului de răspundere, spre 
regret însă, acestea sunt dedicate în mod preponderent transportului auto de mărfuri. 
Faptul că normele Codului civil au fost dedicate în mare parte transportului auto își 
are originea în Codul civil al R.S.S.M. din 1964, în care toate cele 15 articole consacrate 
transportului (art.383-397) vizau transportul auto. Explicaţia este că atunci, ca și în 
prezent, transportul auto de mărfuri și pasageri deţinea întâietatea faţă de transportul 
feroviar, maritim și aerian. Legea veche nu prevedea temeiurile când cărăușul urma 
să fie eliberat de răspundere. Acestea reieșeau din codurile și regulamentele U.R.S.S., 
consacrate fiecărui tip de transport în parte. 
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8.1.2. Reprezentantul clientului a însoţit transportarea mărfii
Pentru unele categorii de mărfuri legea obligă prezenţa unui însoţitor pe 

tot parcursul transportării. În acest caz, clientului îi va reveni obligaţia să pună 
la dispoziţia cărăușului însoţitori.

Însoţirea poate fi obligatorie sau facultativă. Obligatorie este însoţirea măr-
furilor periculoase, ca armele, muniţiile, rachetele, hărţile militare secret etc., 
iar facultativă se instituie ori de câte ori părţile au convenit la aceasta. Însoţito-
rul este obligat să supravegheze asupra mărfurilor, asumându-și răspunderea 
în legătură cu distrugerea, pierderea și deteriorarea ei.

8.1.3. Indicaţiile persoanei îndreptăţite să dispună de marfă
Până la momentul predării mărfii și a scrisorii de trăsură către destinatar, 

proprietar al mărfii se consideră clientul. El poate acorda indicaţii cărăușului 
de a preda marfa unui alt destinatar, de a renunţa la transportare, de a întoarce 
marfa la punctul de pornire, de distrugere a ei ș.a.

Dacă cărăușul a acţionat conform indicaţiilor primite de la client, va fi exo-
nerat de răspundere în caz de prejudiciere a mărfii.

8.1.4. Viciile mărfii
Viciul este considerat „defectul sau insuficienţa mărfii, de natură să o dete-

rioreze pe parcursul transportului”56 sau „cusurul” ce afectează marfa57.
În mare parte, viciile mărfii transportate se datorează unor procese chimi-

ce, precum fermentarea, acidularea, coagularea, încingerea, uscarea unor sub-
stanţe expuse prea mult timp căldurii, mucegăirea sau oxidarea unor lucruri 
ţinute la umezeală, îngheţarea alimentelor58.

Curtea Supremă de Justiţie a R.M. se pronunţă că pentru a putea fi invocată 
exonerarea de răspundere, viciul trebuie să existe încă din momentul preluării 
mărfii de către cărăuș de la client59.

56 Paulin Ch. Droits des transports. Editura Litec, Paris, 2005, p.252.
57 Gronfors M. The concept of delay in transportation law, publicat în Révue de droit eu-

ropéen du transport (Franţa), 1984, nr.11, p.41.
58 Морозов С.Ю. Транспортное право. Издательство: Волтерс Клувер, Москва, 2007, 

p.248.
59 Notă informativă cu privire la aplicarea legislaţiei privind responsabilitatea cărăușului 

în contractul de transportare a încărcăturilor pe anii 2004-2006, publicată pe site-ul 
oficial al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova – http://www.scjustice.md/
prjud3.html (vizualizat 13.09.2010).
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8.1.5. Perisabilitatea naturală a mărfii
La categoria de produse perisabile se includ produsele de provenienţă ve-

getală – fructe, legume, ciuperci, plante vii, material de înmulţire și săditor, 
arbuști fructiferi, flori vii etc.; cele de provenienţă animală: carnea și produ-
sele din carne, pește, icre, lapte, ouă etc.; produsele prelucrate: lactate, grăsimi, 
fructe congelate, mezeluri, cașcaval, unt etc.

Normele perisabilităţii naturale pentru toate categoriile de mărfuri sunt 
stabilite în anexele nr.10, 11, 12, 14 și 16 la Hotărârea Ministerului Economiei 
și Comerţului din 03.09.1996 cu privire la aprobarea normelor perisabilităţii 
naturale și a instrucţiunii privind aplicarea lor60.

Dacă la momentul preluării nu a făcut menţiuni în scrisoarea de trăsură, 
cărăușul va fi considerat vinovat pentru deprecierea mărfurilor. În procesul 
de ambalare și încărcare a mărfii în vehicul, se prezumă că clientul a respectat 
întru totul normele prescrise de Ministerul Economiei.

Cu toate acestea, cărăușul va putea prezenta orice alte mijloace de probă, 
pentru a răsturna prezumţia respectivă, dovedind că cauza deprecierii mărfu-
rilor este pe seama capacităţii ei de a fi ușor alterabile, în timp ce transportarea 
a fost realizată cu respectarea tuturor obligaţiile asumate prin contract.

8.2. Exonerarea de răspunderea a cărăușului  
 având la bază prezumţia nevinovăţiei sale

Este prezentă în cazurile indicate la art.1008 alin.(3) din Codul civil: a) uti-
lizarea unor vehicule deschise, fără prelată, dacă această utilizare a fost conve-
nită expres și consemnată în scrisoarea de trăsură; b) lipsa sau defectele amba-
lajului; c) manipularea, încărcarea, aranjarea sau descărcarea au fost efectuate 
de client, destinatar sau de un terţ care acţionează pentru client sau destinatar; 
d) pagubele sunt rezultatul caracteristicilor naturale ale unor încărcături; e) 
transportarea animalelor vii.

În continuare, vom efectua o caracterizare a fiecăreia dintre ele.

60 Hotărârea Ministerului Economiei și Comerţului din 03.09.1996 cu privire la aprobarea 
normelor perisabilităţii naturale și a instrucţiunii privind aplicarea lor, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.22-23 din 10.04.1997.
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8.2.1. Au fost utilizate vehicule deschise și fără prelată
Anumite categorii de mărfuri pot fi ușor expuse și deteriorate de pe urma 

frigului, zăpezii, umezelii, vântului, arșiţei ș.a. Pentru a evita asemenea situaţii, 
legea prescrie acoperirea lor cu prelată61 în timpul transportării.

Dacă clientul insistă ca marfa să rămână neacoperită, cărăușul poate să 
accepte, dar numai pe riscul clientului, cerându-i în acest scop ca abaterea de la 
normă să fie menţionată cu semnătură în scrisoarea de trăsură. În caz contrar, 
cărăușul va fi nevoit să răspundă, deoarece în instanţa de judecată nu va putea 
dovedi că clientul și-a luat asupra sa riscul.

8.2.2. Defectele ambalajului
Obligaţia de ambalare a mărfii este pe seama clientului. Înainte de pornire, 

cărăușul va face o scurtă verificare a mărfii, fără a cunoaște cerinţele legii cu 
referire la fiecare categorie de marfă în parte. De aceea, dacă se constată că 
ambalajul a constituit cauza deteriorării mărfii, răspunderea o poartă clientul 
și nu cărăușul.

Răspunderea clientului pentru prejudiciile provocate de ambalaj este regle-
mentată de Codul civil, și anume: clientul răspunde faţă de cărăuș pentru pre-
judiciul cauzat, prin ambalarea necorespunzătoare a încărcăturii, personalului 
cărăușului, materialului sau instalaţiilor de transport sau altor încărcături, pre-
cum și pentru toate cheltuielile generate de o astfel de ambalare dacă deficienţele 
nu erau evidente și dacă nu erau cunoscute de cărăuș la preluare, fără ca acesta 
să facă rezerve (art.998).

Pentru eliberarea de răspundere a cărăușului în legătură cu prejudicii-
le provocate de ambalaj, sunt necesare respectarea următoarelor condiţii: a) 
prejudiciul să apară din cauza ambalării necorespunzătoare; b) deficienţele nu 
erau evidente la momentul preluării încărcăturii; c) deficienţele să nu fi fost 
cunoscute de cărăuș la preluare62.

Dacă deficienţele erau evidente la momentul preluării mărfii sau dacă că-
răușul știa despre aceasta și nu a făcut rezerve în scrisoarea de trăsură, clientul 
nu poartă nici o răspundere. Răspunzător va fi cărăușul.

Pentru o înţelegere mai reușită, vom face trimitere la jurisprudenţa Franţei: 
marfa a fost acceptată la transport fără rezerve de către compania de transport, 

61 Prelata reprezintă o pânză deasă, rezistentă și impermeabilă cu care se acoperă mărfu-
rile din vehiculul. 

62 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, op.cit., p.586.
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iar pe colete figura inscripţia „atenţie, marfă cu conţinut fragil”, însoţită de 
imagini în scop de atenţionare.

La punctul de destinaţie cutiile s-au dovedit a fi sparse. Cărăușul a invocat 
că prejudiciul a avut loc din cauza ambalării necorespunzătoare aducând ca 
dovadă concluziile expertului, precum că ambalajul era mai fragil în raport 
cu greutatea mărfii. Instanţa de judecată a hotărât că cărăușul a avut un com-
portament brutal în timpul manipulărilor cu marfa, deși pe ambalaj figurau 
inscripţiile de atenţionare.

Cu privire la concluziile expertului, instanţa de judecată s-a pronunţat că 
acestea nu pot influenţa decizia de exonerare și nici cea de micșorare a mărimii 
răspunderii cărăușului, deoarece la primirea mărfii cărăușul a fost informat și 
nu a efectuat careva rezerve în acest sens63.

Clientul nu poartă răspundere pentru lipsa conţinutului dinăuntrul am-
balajului primit nedeteriorat. Reglementarea dată este reușită, fiind cuprin-
să la pct.30 din Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie din 
09.12.199964. Ar fi necesar ca norma să fie inclusă și în Codul civil65.

8.2.3. Manipularea, încărcarea, aranjarea sau descărcarea  
 au fost efectuate de client, destinatar sau de un terţ  
 în numele celor doi

Nu credem că este justificată instituirea de către legiuitor a prezumţiei de 
nevinovăţie a cărăușului atunci când încărcătura a fost pierdută sau deteriora-
tă ca urmare a împrejurărilor sus-numite. În asemenea situaţii, anume cărău-
șul ar trebuie să probeze nevinovăţia sa, pentru a fi exonerat de răspundere66.

Faptul că manipulare, încărcarea, aranjarea și descărcarea mărfii a făcut-o 
clientul, nu este suficient ca dovadă pentru a considera că el este vinovat de pre-
judicierea mărfii. Norma dată este nereușită, ea nu poate servi ca cauză de exo-
nerare a cărăușului de răspundere. Mai corect ar fi excluderea ei din Codul civil.

63 Decizia Curţii de Apel din Aix-en-Provence din 7 ianuarie 1986, Air France c.Sopodeac, 
publicată în Kerguelen-Neyrolles B., Garcia-Campillo L. Lamy transport. Commission 
de transport. Mer, fer, air et commerce extérieur. Tome 2. Paris: Lamy, 2005, p.645.

64 Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie din 09.12.1999, publicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58.

65 De lege ferenda, propunem reformularea art.1008 alin.(3) pct.(b) al Codului civil din: b) 
lipsa sau defectele ambalajului, într-o nouă redacţie: b) lipsa sau defectele ambalajului 
precum și lipsa conţinutului dinăuntrul ambalajului locurilor de marfă care au fost 
primite în ambalaj nedeteriorat. 

66 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact, Chișinău, 
2003, p.113.
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8.2.4. Caracteristicile naturale ale mărfii
După G.P.Savicev: „Este greu a găsi adevăratele pricini. Ele pot consta în 

calitatea proastă, depășirea termenului de păstrare, densitatea mare, lipsa căilor 
de aerisire, umezeala, nerespectarea regulilor de încărcare și descărcare ș.a.”67.

Сodul civil distinge între perisabilitatea naturală a încărcăturii (alin.(1) 
art.1008), prin care se înţelege că marfa trebuie să respecte anumite cerinţe 
obligatorii stabilite de lege, și situaţia când pagubele sunt rezultatul caracteris-
ticilor naturale ale anumitor încărcături (alin.(3) art.1008), din care cauză ele 
au fost supuse ruperii, coroziunii, alterării interioare, uscare, vărsare, pierdere 
din greutate, atacului insectelor ori rozătoarelor.

Din aceste considerente, în caz de pieire a mărfurilor perisabile, cărăușul 
este prezumat vinovat, iar dacă acest lucru a avut loc din cauza caracteristicilor 
naturale ale încărcăturii, cărăușul este prezumat nevinovat68.

Considerăm justă acţiunea legiuitorului prin care acestor două categorii 
exoneratorii de răspundere le-au fost atribuite prezumţii diferite. Caracteris-
ticile naturale ale unor mărfuri pot afecta integritatea încărcăturii, în pofida 
măsurilor luate de cărăuș69, în timp ce normele perisabilităţii naturale pentru 
toate categoriile de mărfuri sunt stabilite de Regulamentul transporturilor de 
mărfuri perisabile70 și pot fi prevăzute din timp.

Spre regret, companiile de transport uneori ascund adevăratele pricini ale 
deprecierii mărfurilor, nu-și recunosc vinovăţia și aduc argumente false pre-
cum că cauza prejudicierii ar consta în factorii climaterici, natura mărfii, vi-
novăţia altor cărăuși ș.a. În asemenea situaţii, atragem atenţia că proba cea mai 
importantă în instanţa de judecată va fi raportul de expertiză întocmit la faţa 
locului, cu semnăturile ambelor părţi și a expertului71.

67 Савичев Г.П. Ответственность воздушного перевозчика за несохранную пере-
возку скоропортящихся грузов, publicat în Вестник Московского Университета, 
nr.4, 1961, p.22.

68 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, op.cit., p.600-601.
69 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact. Chișinău, 

2003, p.113.
70 Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile, aprobat de Ministrul Transpor-

turilor și Comunicaţiilor al Republicii Moldova la 09.12.1999, publicat în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.39-41.

71 Într-o decizie de speţă, în baza contractului de transportare a mărfii nr.467 din 13.01.05, 
încheiat între Î.C.S. „Petrom-Moldova” și Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, cărăușul 
urma să transporte din România în Republica Moldova 2 cisterne cu benzină. La desti-
naţie s-a constatat lipsa unei cantităţi importante de benzină. Acest fapt s-a confirmat 
prin raportul de expertiză. Instanţele de fond și apel au dat câștig de cauză Î.C.S. „Pe-
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8.2.5. Animalele vii
Transportarea animalelor este considerată cauză exoneratoare de răspun-

dere pentru cărăuș (art.1008 alin.(3) pct.(e) Cod civil).
Animalele vii prezintă particularităţi atât de accentuate, încât se înţelege 

de la sine faptul că formează o categorie aparte72. Transportarea lor impune 
respectarea cerinţelor sanitaro-veterinare stabilite de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, ca: suprafaţă, compartimente de separare, condiţii de 
alimentare și adăpare, instalaţii de iluminare, ventilarea, localizarea deșeuri-
lor, dezinfectarea salonului etc.73, precum și regulilor de transportare cerute de 
companiile de transport74.

Nu poate fi acceptată opinia că cărăușul este exonerat numai pentru moartea 
animalelor mici75. Or, legislaţia civilă nu face nici o diferenţierea sub acest aspect.

trom-Moldova”. Nefiind de acord, Calea Ferată a înaintat recurs la Curtea Supremă de 
Justiţie a R.M., aducând argumente că cantitatea de benzină din cisterne s-a micșorat pe 
motiv de evaporare. Iar potrivit legii, transportatorul nu poartă răspundere dacă marfa, 
reieșind din proprietăţile sale naturale, este supusă pierderii prin transportare. Curtea 
Supremă a motivat că nu pot avea suport juridic afirmaţiile recurentului referitoare la 
lipsa răspunderii juridice la transportarea mărfii, cantitatea căreia potrivit proprietăţilor 
sale naturale este supusă pierderii prin transportare, deoarece din actele cauzei rezultă 
că cisternele cu benzină au fost transportate în timpul iernii. Prin urmare, micșorarea 
cantităţii benzinei prin evaporare nu putea fi. Mai mult ca atât, în baza raportului de 
expertiză, instanţa de recurs a constatat că la faţa locului au fost depistate urme vizibile 
de deteriorare a sigiliilor, iar cu puţin efort se putea ridica capacul, dând posibilitatea 
de sustragere a benzinei. De aceea, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a decis că Calea 
Ferată este obligată să repare prejudiciul produs în timpul transportului de marfă (De-
cizia Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 18 octombrie 2005, dosarul 
nr.2rae-217/05. Arhiva Judecătoriei Economice de Circumscripţie, mun.Chișinău).

72 Notă informativă cu privire la aplicarea legislaţiei privind responsabilitatea cărăușului 
în contractul de transportare a încărcăturilor pe anii 2004-2006, publicată pe site-ul 
oficial al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova – http://www.scjustice.md/
prjud3.html

73 Reglementarea tehnică – Norma sanitară veterinară privind protecţia și bunăstarea 
animalelor în timpul transportului, aprobată prin Ordinul nr.56 din 25 martie 2005 a 
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, nepublicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova.

74 A se vedea portalul oficial al companiei aeriene Air Moldova, http://www.airmoldova.
md/cargorules-ro/ (vizitat 21.04.2010).

75 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., 2002, p.53.
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9. Alte cauze de exonerare a cărăușului de răspundere
9.1. Defectele în sistemul de construcţie a vehiculului
Un aspect discutabil este acela, dacă se admite exonerarea de răspundere 

în cazul în care prejudiciul a survenit ca urmare a unor deficienţe tehnice în 
construcţia vehiculului? Codul civil stabilește o interdicţie clară, cărăușul nu 
poate fi exonerat de răspundere din motivul defecţiunilor vehiculului închiriat 
(art.1008 alin.(2)).

Aceeași interpretare este oferită de practica cu privire la cauzele civile a 
Curţii Supreme de Justiţie a R.M.: „o deficienţă tehnică nu poate fi cauză exo-
neratoare de răspundere, deoarece deficienţa din timpul construcţiei este previ-
zibilă și poate fi înlăturată”76. La fel și Comentariul Codului civil al R.M.: „de-
oarece cărăușul este obligat să asigure funcţionarea și starea normală a unităţii 
de transport”77.

Potrivit unei opinii contrare „este exclusă răspunderea pentru vicii-
le ascunse ale mijloacelor de transport de care se face responsabilă societatea 
producătoare”78.

În arhiva Judecătoriei Botanica și Judecătoriei Economice de Circum-
scripţie, mun.Chișinău, sunt prezente mai multe dosare, în care companiile 
de transport invocă că întârzierea transportării s-a datorat unor defecţiuni 
tehnice, solicitând eliberarea lor de răspundere. Cele mai relevante se referă la 
transportul aerian de mărfuri.

La soluţionarea acestor litigii, instanţele judecătorești naţionale au aplicat 
prevederile legii în corespundere cu jurisprudenţa internaţională, angajând 
răspunderea civilă a transportatorilor aerieni pentru cheltuielile de cazare, ali-
mentare și deplasare79.

Nici defectarea sistemului de frână al vehiculului, care a dus la deteriorarea 
mărfii prin bruscarea ei, nu-l va elibera pe cărăuș de răspundere. O deficienţă 
de asemenea fel este previzibilă și poate fi înlăturată, cărăușul fiind obligat să 
efectueze deplasările de mărfuri cu vehicule corespunzătoare.

76 http://www.scjustice.md/prjud3.html (vizualizat 14.10.2010).
77 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, op.cit., p.579.
78 Orga-Dumitriu G., op.cit., p.102.
79 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie a 

R.M. din 08 februarie 2006, dosarul nr.2ra-463/06. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.
Chișinău; Hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 07 septembrie 
2006, dosarul 2e-3147/06. Arhiva Judecătoriei Economice de Circumscripţie, mun.
Chișinău; Hotărârea Judecătoriei Botanica din 3 noiembrie 2006, dosarul 2-4812/06. 
Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău. 
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Apare întrebarea: poate cărăușul imputa defectele mijlocului de transport 
uzinei constructoare, aducând probe concludente că tocmai deficienţa tehnică a 
fost cauza ce a compromis transportarea mărfii?

Curtea Supremă de Justiţie a R.M. înclină spre un răspuns negativ. Expli-
caţia constă în aceea că cărăușul este obligat să verifice cu maximă vigilen-
ţă parametrii tehnici ai mijlocului de transport pe care îl procură, în deosebi 
componentele motorului și ale infrastructurii, precum osii, roţi, frâne etc.80

9.2. Furtul mărfii
În practică sunt rare cazurile când cărăușul a fost exonerat de răspundere 

pentru furtul de mărfuri. Regula generală este că cărăușul nu poate să invoce 
dispoziţiile legii pentru a fi exonerat de răspundere.

Se consideră că printr-o atenţie mai sporită, s-ar fi putut evita asemenea pa-
gube. În atare situaţii, cărăușului i se invocă neglijenţă în efectuarea transpor-
tului, deoarece nu a luat măsuri îndeajuns pentru a preveni sustragerea mărfii.

Furtul întregii mărfi sau a unei părţi din marfă poate fi comis în orice pe-
rioadă, cât marfa se află în paza juridică a cărăușului (în depozitele sale), în 
timpul acţiunilor de încărcare, transportare și descărcare.

Profesorii Octavian Căpăţînă și Gheorghe Stancu sunt de părerea că furtul 
mărfii poate fi asimilat unui eveniment de forţă majoră (n.n. – și poate elibera că-
răușul de răspundere) numai dacă a fost săvârșit prin agresiune cu mâna înarmată, 
ceea ce exclude o rezistenţă eficientă din partea cărăușului (n.n. – prepușilor săi)81.

Curtea Supremă de Justiţie a R.M. reţine că furtul încărcăturii nu consti-
tuie o cauză exoneratorie de răspundere dacă autovehiculul a rămas pe timpul 
nopţii nesupravegheat82.

9.3. Greva șoferilor, piloţilor, lucrătorilor gării feroviare,  
 portului maritim sau aeroportului

Greva poate elibera cărăușul de răspundere doar în situaţia în care cărăușul 
dovedește că a efectuat toate încercările care depind de el, dar transportarea 
mărfii fără anumite pierderi așa și nu a fost posibilă, chiar și cu vehiculele altor 
companii de transport.

80 Notă informativă cu privire la aplicarea legislaţiei privind responsabilitatea cărăușului 
în contractul de transportare a încărcăturilor pe anii 2004-2006, publicată pe site-ul 
oficial al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova – http://www.scjustice.md/
prjud3.html (vizualizat 22.11.2010).

81 Căpăţînă O., Stancu Gh., op.cit., p.211.
82 Ibidem.
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Ca exemplu, în una din speţe, Curtea de Apel din Paris a dispus că compa-
nia aeriană nu poate fi exonerată de răspundere pentru întârzierea ajungerii la 
destinaţie, deoarece nu a efectuat încercări de a transporta marfa prin inter-
mediul altor companii, cu atât mai mult că marfa în cazul dat fiind perisabilă, 
transportatorul nu s-a îngrijit nici măcar să o plaseze în camere frigorifice83. 
Conform explicaţiilor date în Comentariul Codului civil al R.M., greva desfă-
șurată în condiţiile legii, întotdeauna este previzibilă84.

Greva nu poate elibera cărăușul de răspundere. Greva nu apare pe ne-
așteptate, ci despre organizarea ei administraţia întreprinderii este informată 
din timp. Procedura de iniţiere și de desfășurare a grevelor este reglementată 
de Codul muncii al R.M. la art.362-370, de aceea nu este nici un temei de a 
considera că greva șoferilor, piloţilor, lucrătorilor din porturi ș.a., l-ar scuti pe 
cărăuș de răspundere pentru deteriorarea, distrugerea, pierderea sau întârzie-
rea ajungerii mărfii la punctul final.

10. Reclamaţia
10.1. Noţiuni generale
Reclamaţia este o cale procedurală obligatorie de soluţionare prealabilă a 

litigiilor85. Aceasta constă nu într-o simplă adresare a unei cereri, ci părţile 
sunt obligate să ia toate măsurile pentru a soluţiona neînţelegerea dintre ele. 
Mai mult ca atât, trebuie să se verifice temeinicia pretenţiilor care se invocă, 
corectitudinea datelor din documente, conturi bancare, alte împrejurări de 
fapt și de drept86.

Dacă neînţelegerea apărută între cărăuș și destinatar nu se termină în faza 
de reclamaţie, părţile se pot adresa cu acţiune în judecată. Toate acţiunile de-
puse în instanţă trebuie să fie însoţite de dovada înregistrării reclamaţiei, sau a 
răspunsului prin care reclamaţia a fost respinsă ori soluţionată parţial87.

83 Decizia Curţii de Apel din Paris din 7 iulie 1978, publicată în Révue française de Droit 
Aérien, 1979, nr.12, p.225.

84 Bojoga M. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, op.cit., p.137.
85 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III, 

Editura Cartier, 2005, p.286.
86 Егиазаров В.А. Транспортное право. Издательство Юстицинформ, Москва, 2002, 

p.148.
87 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-

mea, Iași, 2002, p.169.
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10.2. Procedura de înaintare
În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale, părţile sunt obligate să 

înainteze în prealabil o reclamaţie (art.1020 alin.(1) Cod civil). Reclamaţia se 
formulează în scris și se reduce la completarea unui formular tipizat, pe care 
cărăușii îl oferă din timp destinatarilor, la solicitarea acestora din urmă.

Deși legea nu se expune, menţionăm că reclamaţia trebuie să fie înaintată 
în termenul stabilit de lege; să parvină din partea reclamantului corespunză-
tor; să fie adresată cărăușului respectiv și la ea să fie anexate toate documentele 
ce confirmă dreptul de creanţă al clientului88.

Până a prelua marfa de la cărăuș, destinatarul este în drept să verifice îm-
preună că cărăușul starea acesteia. În cazul în care destinatarul a preluat marfa 
fără a o verifica și fără a formula faţă de cărăuș careva obiecţii, atunci se va 
prezuma, până la proba contrară, că cărăușul a predat și destinatarul a primit 
marfa în stare bună, așa cum ea este descrisă în scrisoarea de trăsură.

Prin verificarea mărfii înţelegem examinarea ei exterioară. De aceea, orice 
obiecţii pe care destinatarul le va avea în procesul verificării, le poate înainta 
cărăușului până a prelua marfa.

10.3. Termenul de înaintare
Dacă la examinarea exterioară a mărfii defectele ei nu au fost observate, des-

tinatarul este în drept să înainteze pretenţiile sale către cărăuș într-un termen 
de 7 zile, dacă se referă la pierderi sau deteriorări, și în termen de 21 zile de la 
data sosirii, dacă marfa a ajuns la destinaţie cu întârziere (art.1020 Cod civil).

La începerea curgerii termenelor nu se ia în considerare ziua primirii măr-
fii. Astfel încât termenii încep a curge din ziua următoare celei de recepţionare 
a mărfii de către cărăuș. De asemenea, nu se iau în calcul duminicile și zilele 
nelucrătoare.

Considerăm că termenul de 7 zile este unul prea restrâns89. Problema e și 
mai gravă, deoarece scăpând aceste zile, destinatarul decade din dreptul de a-l 
mai acţiona în justiţie pe cărăuș.

88 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura 
ARC. Chișinău, 2006, p.614; Егиазаров В.А., op.cit., p.148; Витрянский В.В. Договор 
перевозки. Издательство Статут, Москва, 2001, p.475.

89 Făcând analogie cu prevederile din Codul civil al R.S.S. Moldovenești din 1964, preten-
ţiile faţă de cărăuș puteau fi formulate în decurs de 6 luni (art.389), iar codurile civile în 
vigoare ale Federaţiei Ruse și Ucrainei continuă să prevadă termenul de 6 luni. 
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Conform explicaţiilor din Comentariul Codului civil, nerespectarea ter-
menului de înaintare a pretenţiei duce la pierderea dreptului la acţiune, iar 
instanţa nu poate repune părţile în termenul de înaintare a pretenţiei. Dacă 
se depune o acţiune în judecată fără a se formula, în prealabil, o pretenţie, in-
stanţa va refuza primirea cererii, iar dacă cererea a fost primită, ea va fi scoasă 
de pe rol90.

Cu toate acestea, există și opinii care susţin că instanţa de judecată nu ar 
fi în drept să refuze în examinarea cauzei civile doar pentru motivul că nu a 
fost făcută în prealabil o reclamaţie către cărăuș. Prin refuzul instanţei jude-
cătorești de a judeca cauza s-ar realiza o încălcare a normelor constituţionale. 
În acest scop sunt aduse și exemple din practica judiciară care dovedesc posi-
bilitatea înaintării acţiunii împotriva cărăușului chiar și fără o reclamaţie în 
termenii ceruţi de lege91.

Problema înaintării unei reclamaţii rămâne a fi controversată și în jurispru-
denţă. Astfel, Curtea de Apel din Paris a hotărât că numai în caz de avarie este 
obligatoriu să existe o reclamaţie, pe când în caz de pierdere a mărfii, clientul 
sau destinatarul s-ar putea adresa cu acţiune direct în instanţa de judecată92.

Într-o decizie mai veche, Curtea de Casaţie din Italia s-a pronunţat clar că 
nu este obligatoriu de a înainta reclamaţie pentru pierdere93.

90 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.614.

91 Ремишевский П.В. Гражданско-правовая ответственность перевозчика по до-
говору воздушной перевозки, în Автореферат диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук. Москва, 2007; Лесняк Д. Основные 
проблемы с которыми сталкиваются пассажиры при перелетах авиатранспор-
том – несвоевременное отправление рейса, утрата или повреждение багажа 
или груза, вещей находящихся при пассажире, а также причинение вреда жиз-
ни или здоровью пассажира, Общества защиты прав потребителей „Обще-
ственный контроль”, 2008. – pe site-ul oficial al Asociaţiei Interregionale pentru 
Apărarea Drepturilor Consumatorilor din Federaţia Rusă, http://ozpp.ru/pr/articles-
own/2008/10/13/articles-own_13938.html (vizualizat 23.08.2010).

92 Curtea de Apel din Paris, Decizia nr.02-0354 din 5 februarie 2004, Sté France Handling 
contre Sté Tatou Location et autres, publicată în Bulletin des transports et de la logis-
tique, 2004, nr.4, p.151.

93 Curtea Supremă de Justiţie din Italia, Decizia nr.01-0034 din 11 aprilie 1973, T.M.A. 
versus Black Sea, publicată în Révue Française de Droit Aérien, 1973, nr.5, p.27.
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10.4. Termenul de examinare
Spre regret, Codul civil nu stabilește în cât timp trebuie examinată și solu-

ţionată reclamaţia94. Reieșind din aceasta, legislaţia din transporturile feroviar, 
maritim, auto și aerian soluţionează problema dată în mod diferit.

Potrivit Codului transportului feroviar, calea ferată este obligată să exami-
neze reclamaţia și să înștiinţeze în scris reclamantul în 30 de zile de la data 
primirii ei (art.160).

Codul navigaţiei maritime comerciale. prevede un termen de 3 luni pentru 
pretenţiile aferente transportului maritim și 6 luni celor aferente transportului 
în trafic mixt (art.387). În timp ce în transportul auto și în transportul aerian 
nu sunt prevăzute careva termene de examinare și soluţionare a reclamaţiilor.

Analizând practica naţională din transportul aerian de mărfuri, constatăm 
că clienţii și destinatarii primesc răspuns la reclamaţii cu întârziere. Motivul 
este că reclamaţiile sunt înaintate mai întâi administraţiei aeroportului, care le 
transmite cu întârziere cărăușului.

Locul înaintării reclamaţiei. Codul civil nu prevede locul înaintării recla-
maţiei. În practică, reclamaţia se depune la sediul sau la organul de adminis-
traţie al cărăușului.

11. Acţiunea în judecată
După înaintarea reclamaţiei sunt posibile trei situaţii: prima, reclamaţia să 

fie respinsă integral de cărăuș; a doua, reclamaţia să fie satisfăcută parţial de 
cărăuș; cea de-a treia, reclamantul să nu primească nici un răspuns. Însă orica-
re ar fi soluţia, cel interesat se poate adresa cu acţiune în judecată.

Prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă doar după expirarea terme-
nului de înaintarea a pretenţiei95. Destinatarul mărfii mai întâi va trebui să 
aștepte cele 7 zile, respectiv 14 zile, prevăzute de Codul civil pentru adresarea 
reclamaţiilor, după care va înainta acţiune în judecată împotriva cărăușului96.

94 Ar fi bine ca legiuitorul să se inspire din Codul civil al R.S.S.M. din 1964, deoarece în 
problema dată vechiul cod conţinea prevederi reușite. Cărăușul era obligat să exami-
neze pretenţiile și să-l înștiinţeze pe petiţionar despre admiterea sau respingerea lor în 
curs de 3 luni, iar în ceea ce privește pretenţiile ce reies din transporturile efectuate de 
cărăuși de diferite tipuri pe baza unui singur document - în curs de 6 luni. Dacă preten-
ţiile au fost respinse sau răspunsul n-a fost primit în termenul arătat, petiţionarul avea 
dreptul să intenteze o acţiune în curs de 2 luni, socotit din ziua primirii răspunsului sau 
expirării termenului stabilit pentru răspuns (art.389).

95 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.614; Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.288.

96 Momentul apariţiei dreptului la acţiune nu coincide cu momentul apariţiei dreptului la 
înaintarea reclamaţiei faţă de cărăuș.
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Curtea Supremă de Justiţie a R.M. se pronunţă că „acţiunea depusă până la 
expirarea termenului de înaintare a pretenţiilor se va pune pe rol doar în cazul 
în care cărăușul a răspuns la reclamaţie și răspunsul nu-l satisface pe client”97. 
Principalul este ca cărăușul să dea cât se poate de urgent un răspuns la recla-
maţie, iar din momentul în care destinatarul a primit răspunsul, imediat se 
poate adresa cu acţiune în judecată.

După V.V.Vitreanschii, termenul dreptului la acţiune împotriva cărăușului 
trebuie să înceapă a curge din ziua în care a avut loc evenimentul care a servit 
ca temei pentru înaintarea pretenţiei, și nu din ziua primirii răspunsului la 
pretenţie sau cel al expirării termenului de înaintarea a ei98.

Codul civil stabilește două termene în interiorul cărora reclamantul poate 
depune acţiune în judecată. Primul termen este stabilit la 1 an, iar al doilea ter-
men este de 3 ani, și se aplică în cazul intenţiei sau culpei grave (art.1021 alin.
(1)). Termenul de prescripţie începe a curge în felul următor:
a) în caz de pierdere parţială, de deteriorare a mărfii sau de încălcare a terme-

nului de transportare – din ziua predării mărfii către destinatar;
b) în cazul distrugerii sau pierderii totale – în a 30-a zi de la expirarea terme-

nului de transportare, iar dacă acest termen nu este stabilit de părţi sau de 
lege – în cea de-a 60-a zi din ziua preluării mărfii de către cărăuș;

c) în toate celelalte cazuri – în ziua expirării unui termen de 3 luni de la data 
încheierii contractului de transport.
Pentru situaţiile prevăzute la pct.(b) și (c) din Codul civil, perioadele de 

timp sunt exagerat de mari99. Nu înţelegem care a fost logica legiuitorului și de 
ce destinatarul ar trebui să aștepte anume 30, 60 zile și 3 luni pentru a depune 
acţiunea în judecată împotriva cărăușului?

97 Hotărârea explicativă a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, privind apli-
carea unor prevederi ale legislaţiei referitoare la răspunderea cărăușului în contractul 
transportului de bunuri, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, nr.1, 2010, p.4-10.

98 Витрянский В.В. Договор перевозки. Издательство Статут, Москва, 2001, p.485-
486. Aderăm la opinia respectivă şi subliniem că cărăuşul este în drept să nu aştepte 
expirarea termenului prevăzut de lege pentru înaintarea reclamaţiei. Dacă răspunsul la 
reclamaţie a parvenit mai degrabă, se poate adresa în judecată. 

99 Mai raţional ar fi ca în toate cazurile, curgerea termenului de prescripţie să înceapă din 
ziua predării mărfii.

172 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



Capitolul VI
TRANSPORTUL AUTO DE PASAGERI ȘI BAGAJE

Planul
1. Consideraţii generale
2. Reţeaua naţională a drumurilor
3. Noţiunea şi elementele contractului
4. Biletul de călătorie

4.1. Noţiunea și particularităţile biletului de călătorie
4.2. Biletul de călătorie – titlu de valoare la purtător
4.3. Biletul de călătorie – document transmisibil
4.4. Biletele de călătorie și minorii

5. Licenţierea întreprinderilor specializate în transportul auto de pasageri
5.1. Precizări prealabile
5.2. Lista documentelor de bază necesare pentru obţinerea licenţei
5.3. Lista documentelor suplimentare
5.4. Alte condiţii de licenţiere

6. Particularităţile transportării bagajelor
7. Răspunderea juridică civilă şi contravenţională a pasagerului
8. Transportul auto urban de pasageri

8.1. Consideraţii introductive
8.2. Organizarea transporturilor urbane regulate
8.3. Specificul încheierii contractului de transport
8.4. Categoriile de persoane cu dreptul la călătorie gratuită
8.5. Modul de achitare pentru călătorie şi obligaţiunile părţilor
8.6. Abonamentele de călătorie
8.7. Răspunderea pentru neachitarea taxei de călătorie

9. Transportul în regim de taxi
10.  Condiţiile necesare pentru acordarea licenţei de taxi
11.  Pasagerul poate lua cu sine gratuit bagajele
12. Pretenţii, acţiuni, restituirea taxei de transport  

 şi recuperarea prejudiciului
13.  Concluzii şi recomandări
I. Transportul auto internaţional de pasageri și bagaje

1. Consideraţii generale
2. Autorizaţia de călătorie. Deschiderea rutelor internaţionale noi
3. Condiţii cerute faţă de mijlocul de transport. Cerinţele pentru şoferi



4.  Transportul auto internaţional neregulat (ocazional) de pasageri
5. Problemele transportului auto internaţional de pasageri  

al Republicii Moldova

1. Consideraţii generale
În literatura de specialitate transportul în general a fost pe larg abordat de 

diferiţi doctrinari, în timp ce cu privire la transportul auto de pasageri și bagaje 
până în prezent există puţine lucrări știinţifice, astfel încât tema dată este una 
de perspectivă și urmează a fi supusă unei cercetări mai profunde pe viitor1.

Transportul de pasageri în Republica Moldova în cea mai mare parte se 
realizează cu transportul public auto, cum sunt autobuzele, microbuzele, tro-
leibuzele și taxiu-rile. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Repu-
blicii Moldova pe anul 2008, de serviciile agenţiilor de transport pe teritoriul 
Republicii Moldova în total au beneficiat 326 mln. de pasageri, iar dintre ei 
majoritatea s-au deplasat cu transportul auto – 319,7 mln. (205 mln. cu tro-
leibuzele, 110 mln. – autobuzele și 4,7 mln. cu taximetrele). În același timp, cu 
transportul feroviar, care ocupă poziţia secundă în clasament, s-au deplasat 
doar 5,8 mln de pasageri2, astfel încât decalajul în acest sens între transportul 
auto și cel feroviar de pasageri este foarte mare.

Privilegiul transportului auto în comun se explică prin faptul că suprafaţa 
teritorială a ţării noastre este relativ mică, ceea ce avantajează transportul auto 
și diminuează accesul altor tipuri de transport, cum sunt cel aerian și maritim. 
Deși o parte a populaţiei deţine în proprietate automobile, cheltuielile curente 
de întreţinere a lor sunt tot mai sporite, de aceea mai avantajos se dovedește a 
fi transportul public în comun. În ce privește transportul feroviar de pasageri, 

1 În decursul anilor, prin lucrările lor știinţifice s-au remarcat la acest capitol profeso-
rii ruși В.В.Витрянский, Х.И.Шварц și Е.А.Суханов, români – E.Cristoforeanu, 
O.Căpăţînă, Gh.Filip, I.T.Ciobanu, francezi – L.Josserand, R.Rodière, D.Broussalle, 
iar din Republica Moldova doar Gh.Chibac în Comentariul Codului civil al R.M. și 
A.Bloșenco în manualul de „Drept civil, partea specială”. Prezenţa unor surse știinţi-
fico-practice în acest domeniu devine absolut indispensabilă. Cu atât mai mult că în 
cadrul facultăţilor de drept a universităţilor din republică se studiază disciplinele Drep-
tul transporturilor și Dreptul civil, în care contractul de transport auto de pasageri și 
bagaje este abordat sub diferite aspecte, iar pentru o asimilare mai reușită a cunoștin-
ţelor respective de către studenţi și masteranzi, se impune elaborarea unor manuale, 
monografii și articole știinţifice la tema dată.

2 Moldova în cifre = Молдова в цифрах: Breviar statistic / Biroul Naţ. de Statistică al 
R.Moldova; col. red.: Golovatiuc V. (preș.), Cara O., Godiac M. – Chișinău: Statistica, 
2009, p.64.
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care la fel este un mijloc de transport terestru, fiind și mai ieftin faţă de trans-
portul auto, reieșind din dependenţa sa strictă de linia de cale ferată, el nu este 
atât de flexibil și prezintă mai puţin interes pentru pasageri.

Scopul propus la elaborarea prezentului capitol este de a efectua o cercetare 
a contractului de transport auto de pasageri și bagaje din punctul de vedere 
al elementelor contractului, modului de încheiere și răspunderii civile a păr-
ţilor pentru prejudiciile cauzate. S-a urmărit și scopul de a evidenţia cele mai 
importante varietăţi ale contractului de transport auto de pasageri, și anume, 
contractul în transportul urban de pasageri (cu autobuzul, troleibuzul și mi-
crobuzul) și transportul în regim de taxi, iar rezultatele obţinute să fie expuse 
separat sub formă de concluzii și recomandări la finele textului.

2. Reţeaua naţională a drumurilor
Reieșind din prevederile Legii nr.509-XIII din 22.06.95 a drumurilor3, dru-

muri sunt căile de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia ve-
hiculelor și pietonilor. În conformitate cu art.1, fac parte integrantă din drum: 
podurile, viaductele, pasajele denivelate, construcţiile de apărare și consolidare, 
trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile pentru parcare și staţionare, plantaţiile 
rutiere, indicatoarele de semnalizare și alte dotări pentru siguranţa circulaţiei.

Însă deficienţa majoră la acest capitol este calitatea drumurilor de pe terito-
riul Republicii Moldova. Procesul de deteriorare continuă, atingând în prezent 
un nivel de peste 90% din reţeaua rutieră naţională care necesită, după caz, 
reparaţia urgentă (în termen scurt) sau reconstrucţia lor4.

Având o amplasare strategică, ţara noastră are un rol important în calitate 
de ţară de frontieră între Uniunea Europeană și Europa de Est și ar putea deve-
ni „un nod” al transportului din regiune, dacă nu ar avea o reţea a drumurilor 
deteriorată. Deoarece economia ţării este bazată, în mare măsură, pe agricul-
tură și industria produselor agricole, se necesită o infrastructură rutieră solidă 
și un transport rutier bine funcţional. Mulţi producători agricoli nu au încă 

3 Legea drumurilor nr.509-XIII din 22.06.95, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1995, nr.62-63.

4 Republica Moldova deţine printre ultimele locuri în lume după calitatea drumurilor. 
Potrivit unui clasament recent efectuat de World Economic Forum, la capitolul calitatea 
drumurilor ţara noastră se plaseaza pe locul 124, ultima fiind statul african Chad, unde 
starea drumurilor este cea mai deplorabilă din lume. Cele mai calitative drumuri din 
lume sunt în Singapore, urmată de Franţa, Germania, Finlanda și alte state. Din spaţiul 
ex-sovietic, cea mai buna stare a drumurilor este în Letonia, cu locul 62 în lume.
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posibilitate să-și comercializeze producţia lor anume din cauza drumurilor 
locale, care le limitează accesul spre pieţele agricole și alte puncte de comerci-
alizare a producţiei.

Încă în anul 1996 prin Legea nr.720-XIII din 02.02.96 a fondului rutier5 
au fost puse bazele juridice și organizatorice de constituire a fondului rutier. 
Fondul rutier a fost creat în calitate de cont special la Ministerul Finanţelor 
pentru colectarea veniturilor prevăzute în legea dată. Conform art.2 alin.(1) 
al legii, sursele de constituire a fondului sunt următoarele: a) defalcările de la 
accizele la benzină și la motorină; b) taxele rutiere percepute conform legislaţi-
ei fiscale; c) taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere 
internaţionale, achitate de persoane fizice și juridice; d) amenzile aplicate pen-
tru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor, 
construcţiilor și utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor; e) taxa 
pentru gazul lichefiat importat; f) taxa pentru comercializarea gazelor natu-
rale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport 
auto. Însă așa cum se cunoaște, mijloacele bănești care se acumulează în fondul 
rutier nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile de reparaţie a drumurilor.

O cauză ar fi că alocarea mijloacelor în fondul rutier nu sunt planificate pe 
termen lung, dar se aprobă anual, iar aceasta nu permite elaborarea pe termen 
mediu sau lung a unui plan. Spre exemplu, Administraţia de Stat a Drumurilor, 
înfiinţată în calitate de întreprindere de stat, nu a fost în stare până în prezent să 
elaboreze un cadru de planificare relevant pe termen mediu, întrucât este nevo-
ită să aștepte în fiecare an alocaţiile bugetare înainte ca mijloacele să fie incluse 
în proiectul bugetului. Aceeași situaţie o au și organele responsabile de gestio-
narea drumurilor urbane care trebuie, de asemenea, să aștepte finalizarea dez-
baterilor pe marginea bugetului local, pentru a cunoaște resursele de care pot 
beneficia, în timp ce 80% dintre drumurile urbane necesită reparaţii majore6.

Cu această ocazie, se propun mai multe soluţii de redresare a situaţiei în 
care se află drumurile naţionale. În primul rând, atât sistemul finanţelor pu-
blice locale, cât și întregul mecanism de finanţare a drumurilor publice trebuie 
să fie reformate în vederea transferării în bugetele locale a surselor de venit 
necesare pentru întreţinerea, reparaţia și construcţia drumurilor locale. În 

5 Legea fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.96, publicată în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 1996, nr.14-15.

6 Hotărârea Guvernului R.M. nr.85 din 01.02.2008 cu privire la aprobarea Strategiei in-
frastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.30-31 din 12.02.2008.
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acest scop, este necesar de a acorda autorităţilor locale dreptul de a stabili în 
mod independent taxe locale sau includerea în Codul fiscal a unor taxe locale 
adiţionale, cum ar fi instituirea unor taxe locale speciale (de exemplu, taxa 
pe mijlocul de transport), care ar urma să fie destinate în exclusivitate pentru 
construcţia, întreţinerea și reparaţia drumurilor locale și a străzilor.

De asemenea, este necesar ca alocarea anuală a mijloacelor bugetare pentru 
întreţinerea drumurilor să fie înlocuită cu un cadru de finanţare pe termen 
lung7, ceea ce ar da posibilitatea ca în bugetele locale să se adune mai mulţi 
bani. O altă propunere ar fi implicarea mai activă a sectorului privat în con-
strucţia drumurilor locale, inclusiv prin proiecte și acorduri de colaborare cu 
organele administraţiei publice locale.

3. Noţiunea și elementele contractului
La baza apariţiei raporturilor de transport auto dintre cărăuș și pasager se 

află contractul de transport auto de pasageri și bagaje. În temeiul contractului, 
cărăușul se obligă să transporte pasagerul la punctul de destinaţie împreună cu 
bagajele sale, iar pasagerul – să achite taxa corespunzătoare pentru călătorie. 
De aici rezultă că contractul este unul strict comercial şi este utilizat numai în 
desfășurarea activităţii economice de întreprinzător.

Contractul de transportul auto de pasageri este un contract cu titlu oneros. 
Pasagerii pot beneficia de serviciile de transport numai dacă procură un bilet 
de călătorie, achitând pentru aceasta o taxă de călătorie. Ca excepţie, faţă de 
contractul de transport auto de pasageri se aplică și o regulă specială, stipulată 
la art.980 din Codului civil, ce ţine de călătoria gratuită. Această normă se 
aplică, de regulă, în transportul public în care pot călători gratuit unele catego-
rii de persoane: pensionarii, invalizii8, militarii, veteranii de război ș.a.

În legătură cu aceasta, în doctrină se menţionează că persoanele care deţin 
dreptul prevăzut de lege de a călători gratuit cu autobuzul și troleibuzul, nu pot 
fi consideraţi ca fiind parte la contractul de transport. Ei sunt pasageri, însă 
dreptul lor de a călători rezultă nu din contractul de transport, ci din normele 
dreptului administrativ care îl obligă pe cărăuș să îi transporte în mod gratuit9.

7 Beschieru I., Timofeenco A. Statutul juridic și finanţarea drumurilor locale în Republi-
ca Moldova, publicat în Politici Publici. IDIS „Viitorul”, nr.1, 2010, p.24.

8 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Editura Car-
tier, Chișinău, 2006, p.281.

9 Шварц Х.И. Правовое регулирование перевозок на автомобильном транспорте. 
Издательство: Юридическая литература, Москва, 1966, p.174. 
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Părţi ale contractului de transport auto de pasageri și bagaje sunt cărăușul 
(numit și transportator, agent transportator, întreprindere de transport) și pa-
sagerul. În calitate de cărăuș activează o organizaţie specializată în transportul 
public de persoane. Ea trebuie să deţină o licenţă eliberată de Camera de Licen-
ţiere a R.M. pentru prestarea serviciilor de folos public și o autorizaţie specială 
emisă de primăria din localitatea respectivă. În timp ce pasager poate fi orice 
persoană fizică, indiferent de vârstă, naţionalitate, origine etnică ș.a.

În doctrină se duc discuţii de a recunoaște autogara ca subiect al contrac-
tului de transport auto de pasageri în trafic interurban. Potrivit opiniei expuse 
de Л.В.Зарапина, în cazul dat vom avea un contract de transport trilateral, 
în care faţă de pasager se vor obliga doi subiecţi: cărăușul și autogara, care 
împreună organizează întregul proces de transportare. Mai mult ca atât, se ar-
gumentează și necesitatea angajării unei răspunderi solidare a cărăușului și au-
togării faţă de pasager pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare 
a condiţiilor contractului de transport10. O abordare similară a problemei date 
este realizată de С.Е.Хейгетова, care aduce mai multe opinii pro și contra, 
din cele care au fost expuse până la etapa actuală în literatura de specialitate11.

În ce ne privește, nu putem accepta ideea respectivă din motiv că în Republica 
Moldova gările auto nu sunt subiecte ale contractului de transport. În conformitate 
cu prevederile Codului transporturilor auto, autogara (sau staţia auto) reprezintă 
un complex de clădiri, incluzând o clădire cu sală de așteptare, case de bilete, alte 
încăperi și servicii destinate deservirii călătorilor, precum și peroane pentru urcarea 
și coborârea călătorilor, locuri de parcare pentru autobuze și microbuze (art.3)12.

Spre deosebire de autogările din alte ţări, gradul de implicare în activitatea de 
organizare a transporturilor pentru autogărilor din Republica Moldova este mai 

10 Зарапина Л.В. Правовое регулирование перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом в междугородном сообщении: Автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.03 – 
Гражданское право; Науч. рук. В.М.Мелихов, Волгоград, 2005, p.8-9.

11 Хейгетова С.Е. Правовая характеристика автовокзала при испол нении договора 
перевозки пассажира в междугородном сообщении, publicată în „Соб ственность, 
право собственности, товарно-денежные отношения: пробле мы теории и арби-
тражной практики. Mатериалы II международной научно-практической конфе-
ренции, март 2007 г.”. Издательство: СКАГС, Ростов-нa-Дону, 2007, p.69-71.

12 Într-o altă definiţie cu caracter normativ, autogara (staţia auto) – este spaţiul speci-
al amenajat, bun de utilitate publică, în care se desfășoară activităţi specifice servici-
ilor regulate de transport de persoane, și care pot fi în proprietatea publică a statu-
lui ori proprietate privată (Regulamentul cu privire la autogară (staţia auto) nr.9/12 
din 09.12.1999, aprobat de Ministerul Transporturilor și Comunicaţiilor al R.M. la 
09.12.1999, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.46 din 27.04.2000).
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redus. Competenţa prestării serviciilor de transport este pe seama agenţiilor de 
transport, iar rolul autogărilor se rezumă doar la prestarea unor servicii auxilia-
re (vânzarea biletelor, anunţarea orelor de plecare și sosire, deservirea călătorilor 
cu sală de așteptare) și ele nicidecum nu pot fi parte la contractul de transport.

Obiectul contractului de transport auto de pasageri și bagaje îl constituie 
deplasarea pasagerului din punctul de pornire și până la punctul de destinaţie. 
Însă pasagerul nu este obiect al activităţii de transport, el este subiect al rapor-
turilor contractuale de transport.

Spre deosebire de contractul de mărfuri care percepe transportarea mărfu-
rilor ca pe o continuare a procesului de producţie, contractul de transport de 
pasageri este orientat spre deplasarea persoanelor în scopul satisfacerii nevoi-
lor lor de muncă, de consum, culturale și ale necesităţi13.

Forma și modul de încheiere a contractului. Contractul de transport auto 
în transportul public de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova se încheie în 
formă verbală. Dovadă a încheierii contractului servește biletul de călătorie 
care i se eliberează pasagerului la momentul achitării preţului. Potrivit Codu-
lui transporturilor auto, pentru călătoria cu autobuzele și microbuzele efectu-
ate prin curse regulate, călătorii sunt obligaţi să procure bilete și să le prezinte, 
după caz (art.16 alin.(1)).

4. Biletul de călătorie
4.1. Noţiunea și particularităţile biletului de călătorie
Biletul de călătorie este un document care dovedește achitarea taxei de 

transport, acordă călătorului dreptul de a se deplasa cu autobuzul (microbu-
zul) până în punctul de destinaţie indicat și confirmă existenţa asigurării obli-
gatorii a călătorului (art.16 Codul transporturilor auto).

O definiţie a biletului este dată și la pct.1 din Regulamentul transporturilor 
auto de călători și bagaje, potrivit căruia biletul reprezintă un bon de casă emis 
de mașina de casă și de control cu memorie fiscală sau document de strictă evi-
denţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic, care confirmă plata și drep-
tul la călătorie al pasagerului, încheierea contractului de transport între agentul 
transportator și călător, precum și faptul asigurării obligatorii a pasagerului.

Biletul de călătorie se caracterizează prin următoarele particularităţi:

13 Быков А.Г., Половинчик Д.И. Основы автотранспортного права. Издательство: 
Юридическая литература, Москва, 1986, p.173.
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În primul rând, după natura sa juridică este un document de strictă evi-
denţă, în care este fixat un preţ. El se emite de mașina de casă cu memorie 
fiscală, de aceea mai este numit și bon de casă.

În acest context, am putea face o analogie între biletul de călătorie și bonul 
de casă, care se eliberează în cazul vânzării-cumpărării unor produse alimen-
tare sau nealimentare, deoarece în ambele cazuri acestea au rolul unor docu-
mente de strictă evidenţă care confirmă încheierea contractului și achitarea 
plăţii de către consumator. Însă aici biletul de călătorie, pe lângă valoarea sa 
identică cu cea a bonului de plată, mai are și o valoare „în sine”, care reiese din 
faptul că actul de comerţ încă urmează să aibă loc, adică serviciile de transport 
vor fi prestate pe viitor și doar la prezentarea biletului, ceea ce nu există la 
bonul de plată în cazul vânzării-cumpărării, unde achitarea preţului și cum-
părarea bunului s-au petrecut, de regulă, în același timp, iar bonul de plată 
confirmă actul juridic care s-a consumat în trecut.

Orice bilet de călătorie este emis în baza unui formular tipizat (cu denumi-
re, număr, serie, data întocmirii și emiterii), aprobat în prealabil de Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al R.M.

Potrivit Nomenclatorului formularelor tipizate de documente primare cu re-
gim special14, biletele de călătorie, borderoul de evidenţă a biletelor de călătorie 
și foile de parcurs la autobuze, autoturisme și autocamioane, constituie docu-
mente primare cu regim special (de strictă evidenţă). Din categoria respectivă 
mai fac parte: voucherul turistic, mandatul avocatului, licenţa de activitate, 
bonul de plată, factura fiscală, poliţa de asigurare etc.

Editarea acestor formulare se face în mod centralizat, sub dirijarea Biroului 
Naţional de Statistică, conform comenzilor primite de la Ministerul Trans-
porturilor și Infrastructurii Drumurilor. Achiziţionarea formularelor se face 
contra plată. Orice întreprindere este obligată să ţină Registrul de evidenţă a 
formularelor cu regim special, iar în caz de completare greșită, radieri sau co-
rectări nepermise, atunci în Registru și pe formular se înscrie cuvântul „dete-
riorat”, iar formularul este scos de la evidenţă (este trecut la pierderi).

În al doilea rând, procurarea biletului demonstrează în exterior acceptul 
pasagerului faţă de oferta publică a cărăușului. În al treilea rând, biletul este 
confirmarea în scris a încheierii contractului de transport15. În al patrulea 

14 Nomenclatorului formularelor tipizate de documente primare cu regim special, apro-
bat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.294 din 17.03.1998, publicat în Monitorul Ofici-
al al Republicii Moldova nr.30-33 din 09.04.1998.

15 Biletul de călătorie nu trebuie confundat cu contractul. El nu este contract, ci doar o 
dovada scrisă a faptului că a fost încheiat contractul de transport în formă verbală. 
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rând, biletul ne dovedește faptul achitării de către pasager a taxei de călătorie 
și acordă pasagerului dreptul la călătorie. În al cincilea rând, biletul de călăto-
rie atestă existenţa asigurării obligatorii a pasagerului. Orice organizaţie care 
prestează servicii de transport public este obligată să aibă încheiate contracte 
de asigurare obligatorie a călătorilor. În costul biletului de călătorie se include 
și prima de asigurare ce o va primi pasagerul în caz de accident.

4.2. Biletul de călătorie – titlu de valoare la purtător
În cuprinsul biletului de călătorie se conţin toate condiţiile esenţiale ale 

contractului de transportare a pasagerilor: preţul, obiectul, părţile contractu-
lui, ora de pornire ș.a. În același timp, dintre toate biletele de călătorie, doar 
biletele din transportul auto sunt la purtător, adică nu au indicate datele de 
identificare ale pasagerului, în timp ce biletele din transportul feroviar, mari-
tim și aerian sunt nominale, în ele este indicat numele, prenumele pasagerului 
și alte date de identificare preluate din buletinul de identitate.

Deoarece în biletul de călătorie cu transportul auto nu se precizează persoana 
căreia îi aparţine biletul, acest bilet este titlu de valoare la purtător, adică o hârtie 
de valoare pe care cel ce o deţine are dreptul de a cere preţul de la cel ce a emis-o.

Hârtiile de valoare la purtător se eliberează fără ca în ele să fie indicat nu-
mele persoanei ce i se adresează. Debitorul nu este obligat să stabilească cum a 
ajuns la deţinător hârtia de valoare, însă el este obligat să execute ceea ce con-
stituie obiectul hârtiei la purtător, și numai la cererea persoanei care deţine la 
acel moment documentul. Creditor este persoana care deţine hârtia de valoare 
și pretinde în baza ei anumite drepturi.

Așadar, fiind asimilat cu hârtia de valoare la purtător, biletul de călătorie 
auto poate fi liber transmis oricărui călător. Pe când în cazul biletului nominativ 
(feroviar, maritim și aerian) cărăușul îl eliberează doar pasagerului înscris în 
bilet și interzice transmiterea biletului unei alte persoane, sub riscul anulării lui.

Biletele pentru călătoria în traficul suburban și interurban cu curse re-
gulate, pot fi cumpărate la casele de bilete ale autogărilor. Dacă aceste case 
de bilete lipsesc, atunci costul călătoriei se achită nemijlocit șoferului care are 
obligaţia de a elibera bilete de călătorie. O altă situaţia avem în cazul trans-
portului urban regulat, deoarece biletele de călătorie se procură direct de la 
taxator, după momentul urcării pasagerului în salonul autobuzului.

Cerinţele faţă de biletul de călătorie sunt diferite, în dependenţă de tipul de transport – 
auto, feroviar, maritim, naval sau aerian. De regulă, contractul de transport de pasageri 
este considerat încheiat din momentul procurării biletului.
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Momentul încheierii contractului de călătorie de regulă coincide cu mo-
mentul în care pasagerul primește biletul de călătorie și nu are importanţă 
modul de dobândire a biletului (de la șofer, taxator, casa de vânzare a bilete-
lor ș.a.). Spre regret însă, atât Codul transporturilor auto, cât și Regulamentul 
transporturilor auto de călători și bagaje nu prevăd posibilitatea rezervării bi-
letelor de călătorie.

4.3. Biletul de călătorie – document transmisibil
Deoarece în biletul de călătorie nu este indicat numele și prenumele călăto-

rului, se consideră că biletul este transmisibil. Potrivit art.986 alin.(2) din Codul 
civil, în cazul biletului transmisibil, posibilitatea transmiterii lui încetează cel 
târziu la începutul călătoriei. Cu această ocazie, în Comentariul Codului civil al 
R.M. se aduc explicaţii că biletul transmisibil este un document purtător, la vede-
re, care nu este individualizat și fiecare persoană fizică ce dispune de acest bilet 
este în drept de a călători cu transportul respectiv. Posesorul biletului transmi-
sibil este considerat parte contractantă și cărăușul este obligat să-și execute faţă 
de această persoană obligaţiile sale contractuale16. Intervalul de timp în care de-
ţinătorul biletului îl poate transmite unei alte persoane este strict limitat de lege, 
și anume: din momentul procurării biletului și până la începerea călătoriei17.

O situaţia aparte avem în cazul în care contractul de transport îl încheie o 
altă persoană decât pasagerul. Sunt frecvente cazurile când persoanele juridice 
procură bilete de călătorie pentru deplasarea salariaţilor lor. În asemenea situ-
aţii, contractul de transport se încheie între organizaţie și transportator, fără 
participarea cetăţenilor.

Aceste organizaţii, care încheie cu transportatorii contracte de transport 
pentru deplasarea grupului de cetăţeni, de regulă, se află cu ei în anumite ra-
porturi juridice. Cetăţenii activează în baza contractului de muncă, fiind sa-
lariaţii organizaţiei respective. Deoarece este interesată în deplasarea salaria-
ţilor, organizaţia preia asupra sa rolul de organizator al transportării, achită 
pentru ei costul biletelor, rezervează numărul de locuri, poate negocia și alte 
condiţii ale contractului de transport. În așa mod, se ajunge la situaţia în care 

16 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Ediţia a II-a. 
Editura ARC. Chișinău, 2006, p.577.

17 Aici apare întrebarea: ce se întâmplă în cazul în care pasagerul până la începerea călă-
toriei pierde biletul? Din nefericire, atât Codul transporturilor auto, cât și Regulamen-
tul transporturilor auto de călători și bagaje nu reglementează problema dată. Făcând 
analogie cu dispoziţiile din Codul transportului feroviar al R.M., în asemenea cazuri 
biletul nu poate fi reînnoit și costul lui nu se restituie (art.118 alin.(8)). 
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deși calitatea de pasageri o au cetăţenii (salariaţii), ei nu încheie cu cărăușul 
contract de transport, nici direct și nici prin reprezentant18, ci organizaţia, ca 
persoană juridică, devine parte la contractul de transport și din numele ei co-
mandă și achiziţionează biletele de călătorie.

4.4. Biletele de călătorie și minorii
În conformitate cu pct.10 (a) din Regulamentul transporturilor auto de că-

lători și bagaje, pasagerul are dreptul de a lua cu sine la transport, în mod gra-
tuit, un copil în vârstă de până la 7 ani inclusiv, dacă el nu ocupă un loc separat 
pe scaun. În acest context, nu trebuie acceptată ideea că transportarea copiilor 
s-ar realiza în afara unui contract de transport. Copiii de până la 7 ani parti-
cipă la transportare în baza unui contract de transport aparte, care se încheie 
cu transportatorul în formă verbală și fără eliberarea biletului de călătorie. 
Încheierea contractului se realizează din momentul în care copilul împreună 
cu reprezentantul lui au urcat în mijlocul de transport, având pentru aceasta 
acordul tacit al transportatorului.

Deoarece copilul sub vârsta de 7 ani nu are capacitate de exerciţiu19, el nu 
poate încheia careva acte juridice, de aceea contractul de transport este înche-
iat din numele lui și în interesul lui de către reprezentantul legal. Minorul nu 
va putea de sine stătător să primească executarea în temeiul acestui contract, el 
va fi acceptat la transport numai însoţit fiind de o persoană matură.

Dacă minorul realizează de sine stătător deplasarea, fără însoţirea unei 
persoane mature, atunci încheierea contractului de transport se examinează 
reieșind din dispoziţiile generale ale Codului civil al R.M. cu privire la înche-
ierea actelor juridice de către minori. Conform art.22 alin.(2) pct.(a) din Codul 
civil, minorul în vârstă de la 7 la 14 ani este în drept să încheie de sine stătător 
acte juridice curente de mică valoare care se execută la momentul încheierii lor. 
Acest drept fiind valabil și pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani 
(art.21 alin.(2) pct.(d)).

În legătură cu aceasta, în literatura de specialitate se discută în ce măsură 
contractul de transport auto poate fi calificat ca fiind act juridic curent de 

18 Хейгетова С.Е. Правовое регулирование перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида-
та юридических наук. Специальность 12.00.03 – Гражданское право. Науч. рук. 
О.Г.Ломидзе, Ростов-на-Дону, 2007, p.14-15.

19 Baieş S., Roşca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ediţia 
a III-a. Chişinău: Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2007, p.280.
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mică valoare. În acest scop se face deosebirea dintre particularităţile contrac-
tului de transport regulat urban și contractul de transport regulat interurban. 
Se menţionează că dacă deplasarea în transportul regulat urban se numără 
printre actele juridice de mică valoare care se execută la momentul încheierii 
lor, atunci în cazul contractului de transport interurban nu putem vorbi că ar 
exista acte juridice de mică valoare din următoarele considerente: 1) la execu-
tarea contractului de transport auto interurban se modifică esenţial aflarea în 
spaţiu a persoanei. Minorul se poate afla la o depărtare considerabilă de casă, 
de părinţi și rude, fără a putea fi supravegheat de către ei; 2) costul biletului la 
anumite curse poate chiar să depășească mărimea salariului tarifar, pe care 
unii doctrinari îl consideră punctul de reper pentru calificarea actului juridic 
ca act juridic de mică valoare20.

Considerăm necesar ca în Regulamentul transporturilor auto de călători și 
bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.854 din 2006, să fie prevă-
zută vârsta minimă de la care minorii ar putea călători în transportul public 
fără însoţirea reprezentanţilor. Până atunci însă, suntem de părerea că minorii 
cu vârsta de până la 7 ani, în temeiul legii nu sunt în drept de a călători singuri 
în transportul public, ci de fiecare dată trebuie să fie însoţiţi de o persoană ma-
tură. În realitate însă, acest lucru nu se întâmplă.

În ce privește minorii cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani, ei pot călători 
liber fără reprezentanţii lor doar în transportul urban regulat (cu troleibuzul, 
autobuzul și microbuzul). În schimb în cazul transportului auto interurban, deși 
legea nu stabilește careva interdicţii în acest sens, decizia de a încheia sau nu 
contractul de transport cu acești minori, rămâne pe seama agenţiei de vânzare a 
biletelor sau a conducătorului mijlocului de transport respectiv.

5. Licenţierea întreprinderilor specializate  
în transportul auto de pasageri

5.1. Precizări prealabile
Pentru a desfășura activitatea de transportare a pasagerilor, organizaţiile 

de transport sunt obligate să deţină licenţă de transport. În acest sens, Legea 
nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de în-
treprinzător21 stabilește că printre genurile de activitate supuse reglementării 

20 Хейгетова С.Е., op.cit., p.9-10.
21 Legea nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de între-

prinzător, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.26-28 din 18.02.2005.
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prin licenţiere se numără și transportul auto de călători în folos public, iar 
organul competent de a elibera licenţa respectivă este Camera de Licenţiere 
(art.8 alin.(1) pct.15)22.

Licenţa se eliberează pe un termen de 5 ani, iar taxa de stat pentru elibera-
rea licenţei este de 2500 lei (art.18 alin.(1)). Sumele taxelor de licenţă se varsă 
în bugetul de stat. Dorind să obţină licenţa de transport auto de călători, per-
soana interesată va trebuie să depună la Camera de Licenţiere o cerere la care 
să anexeze pachetul de documente prevăzut de lege (art.10 alin.(2)), iar în caz 
de refuz în acordarea licenţei, decizia Camerei de Licenţiere poate fi contestată 
în instanţa de judecată.

În general, licenţa este un act oficial, eliberat de autoritatea pentru licenţiere, ce 
atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura o perioadă determinată, genul 
de activitate indicat în acesta, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.

Este important să facem deosebirea între două categorii de cerinţe care se 
impun transportatorului: prima, se referă la desfășurarea activităţii de între-
prinzător; a doua, cerinţele de securitate la traficul rutier23. Camera de Licenţi-
ere impune în mod prioritar respectarea cerinţelor din prima categorie (cerin-
ţe cu privire la desfășurarea activităţii de întreprinzător).

5.2. Lista documentelor de bază necesare pentru obţinerea licenţei
În scopul obţinerii licenţei, la Camera de Licenţiere se depune o cerere, 

completată după un model anumit, în care se indică: denumirea, forma juri-
dică de organizare, adresa juridică, sediul, codul fiscal al întreprinderii; genul 
de activitate pentru a cărui desfășurare solicitantul de licenţă intenţionează să 
obţină licenţa; locul de amplasare a filialelor sau a altor subdiviziuni separate 
a întreprinderii, la care se va efectua activitatea în baza licenţei (de exemplu, 
oficiile în care se va realiza vânzarea biletelor).

La cerere se anexează copia certificatului de înregistrare de stat a întreprin-
derii. Acest act mai poartă denumirea: extrasul de la Camera Înregistrării de 
Stat. Prin el se confirmă înregistrarea persoanei juridice în registrul unic al 
persoanelor juridice cu scop lucrativ din republică.

22 Organul de licenţiere nu face dosebirea între licenţa pentru transport în trafic naţional 
și internaţional. Licenţa de prestare a serviciilor de transport auto de călători este ace-
iași, indiferent de direcţia efectuării rutei. Distincţia o face Ministerul Transporturilor 
și Infrastructurii Drumurilor, cu ocazia eliberării autorizaţiilor de exploatare a rutei. 
Pentru deschiderea curselor internaţionale se impun exigenţe sporite faţă de mijloacele 
de transport, calitatea serviciilor prestate, șoferi, personalul angajat etc. 

23 Позднякова А.С., op.cit., p.18. 
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Cu alte cuvinte, pentru a putea obţine licenţa, agentul transportator mai în-
tâi trebuie să fie înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub una din formele 
de organizare juridică prevăzute de lege. Este posibilă orice formă de organi-
zare juridică, deoarece legea nu stabileşte vreo formă aparte. Totuşi cel mai 
frecvent, agenţiile de transport din republică preferă societatea cu răspundere 
limitată (SRL), aceasta fiind cea mai convenabilă formă de organizare juridică 
solicitată în ultimul timp de întreprinzătorii din Republica Moldova, indi-
ferent de genul de activitate pe care îl desfăşoară.

5.3. Lista documentelor suplimentare
Lista respectivă, alcătuită din trei documente suplimentare la cele sus-

menţionate, este aprobată prin Ordinul Camerei de Licenţiere a R.M.24 (pct.15), 
acestea fiind:
a) Copia certificatului de înmatriculare pentru fiecare unitate de transport. 

Subliniem că în certificatul de înmatriculare este indicat și titlul în baza 
căruia este deţinut mijlocul de transport (proprietate, locaţiune sau como-
dat). Se remarcă și faptul că nu este cerut originalul certificatului de înma-
triculare, ci copia acestuia.

 Organul de licenţiere are nevoie de copia certificatului pentru a prelua datele 
privind unităţile de transport și a le înscrie în anexa licenţei. În consecinţă, 
licenţa va fi valabilă numai pentru acele mijloace de transport, ale căror date 
de identificare au fost înscrise în anexa la licenţă. Orice schimbări în efecti-
vul unităţilor de transport ale întreprinderii, urmează a fi confirmate și în 
anexa licenţei, printr-o cerere adresată în acest scop organului de licenţiere.

 Nu este stabilit un număr minim sau maxim al unităţilor de transport, de 
aceea, licenţa va fi eliberată și în cazul când organului de licenţiere i-a fost 
prezentată copia certificatului de înmatriculare al unui singur mijloc de 
transport25.

b) Copia contractului individual de muncă încheiat cu mecanicul pe transport. 
Mecanicul este responsabil pe starea tehnică a mijlocului de transport și 

24 Condiţiile de licenţiere și listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile 
de eliberare a licenţelor pentru unele genuri de activitate, aprobate prin Ordinul Ca-
merei de Licenţiere nr.12-g din 20.02.2006, publicate în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.70-72 din 05.05.2006. 

25 Însă problema este că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, pentru 
deschiderea unei rutei noi (în trafic naţional sau internaţional) impune existenţa a cel 
puţin două mijloace de transport.
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securitatea tehnică a circulaţiei. Înainte de ieșirea în cursă, mecanicul efec-
tuează revizia tehnică a mijlocului de transport și face menţiune despre 
aceasta, prin semnătură și ștampilă.

c) Copia contractului individual de muncă încheiat cu medicul (responsabil de 
controlul medical al șoferilor), cu anexarea obligatorie a copiei diplomei de 
studii de specialitate. Nu are importanţă dacă medicul este angajat cu titlu de 
bază sau prin cumul. La fel, nu se specifică ce fel de studii de specialitate tre-
buie să aibă medicul (medii sau superioare), și nici profilul medicinei în care 
să fie specializat (or, există medicină generală, chirurgie, ginecologie etc.)26.

 Documentele pot fi depuse în original, sau, dacă solicitantul are nevoie de 
originale, acestea pot fi depuse și în copii xerox, numai ca la prezentarea lor 
să fie adus și originalul, pentru confirmare. Se acceptă și copiile documen-
telor pe suport electronic, în formă scanată.

5.4. Alte condiţii de licenţiere
Pe lângă documente sus-menţionate, Camera de Licenţiere impune şi 

o serie de condiţii de licenţiere, care urmează a fi respectate pe parcursul 
desfăşurării activităţii licenţiate. Deşi la momentul emiterii licenţei, respecta-
rea acestor condiţii nu este verificată (fiindcă transportatorul încă nu şi-a înce-
put activitatea), ulterior însă, nerespectarea lor serveşte ca temei de suspendare 
sau retragere a licenţei. În aşa mod, condiţiile de licenţiere sunt următoarele:
1. Activitatea licenţiată urmează a fi desfăşurată în conformitate cu cadrul 

legislativ-normativ, tratatele internaţionale şi acordurile interguvernamen-
tale în domeniu, la care Republica Moldova este parte;

2. Înainte de pornirea în rută, este obligatorie efectuarea controlului medical 
al şoferilor şi controlul tehnic al unităţilor de transport, cu înscrierea rezul-
tatelor în registrele respective (pct.16 lit.(l) din Regulamentul transportu-
rilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. 
nr.854 din 28.07.2006);

3. Întreprinderea trebuie să aibă angajate persoane calificate, şi anume: 
persoană responsabilă de starea tehnică a unităţilor de transport (meca-
nicul), persoana responsabilă de controlul medical al şoferilor (medicul), 
deţinători ai legitimaţiei de şofer internaţional (şoferi);

26 Prezenţa mecanicului și a medicului la o întreprindere de transport este costisitoare 
din punct de vedere financiar, dar o altă soluţie pentru întreprinderea de transport nu 
există, fiind o cerinţă obligatorie pentru licenţiere. 
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4. Personalul angajat al întreprinderii (şoferii, mecanicul, medicul etc.), sunt 
obligaţi să respecte normele de protecţie a securităţii pasagerilor, securita-
tea circulaţiei rutiere şi normele de protecţie a muncii;

5. Întreprinderea trebuie să dispună de certificate de înmatriculare pentru 
unităţile de transport, raporturi de verificare tehnică (ecusoane privind 
testarea tehnică), să utilizeze mijloacele de transport după destinaţie;

6. Să realizeze transportarea gratuită a călătorilor până la punctul de 
destinaţie în cazul defecţiunii tehnice a transportului;

7. Să aibă încheiate contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă a 
transportatorului faţă de călători;

8. Să posede baza tehnico-materială necesară pentru executarea lucrărilor 
de deservire tehnică a mijloacelor de transport sau să deţină contractul 
de deservire tehnică şi reparare a mijloacelor de transport, încheiat cu o 
întreprindere specializată (Ordinul nr.12-g din 20.02.2006 al Camerei de 
Licenţiere, pct.15).

9. Pe lângă faptul că este parte a contractului de transport auto încheiat cu 
pasagerul, cărăușul mai este subiect al raporturilor juridice din sfera circu-
laţiei rutiere. Faţă de oricare participant la traficul rutier, fie el proprietar 
al mijlocului de transport, șofer sau simplu pieton, sunt înaintate o serie de 
reguli. Ele sunt obligatorii pentru toţi participanţii la trafic, indiferent de 
faptul dacă desfășoară sau nu o activitate de întreprinzător. Aceste rapor-
turi au la bază prevederile Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului R.M. nr.357 din 13.05.200927, norme orientate spre 
menţinerea securităţii la traficul rutier28.

6. Particularităţile transportării bagajelor
Pasagerul poate lua cu sine în mijlocul de transport și bagaje. În acest caz, 

regulile cu privire la modul de transportare a bagajelor sunt prevăzute în Re-
gulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului R.M. nr.854 din 2006. Potrivit regulamentului, bagajele se trans-
portă în secţia de bagaje, iar în lipsa secţiei de bagaje – în salonul autobuzului. 

27 Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.357 din 
13.05.2009, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.92-93 din 15.05.2009.

28 În acest scop, organele de poliţie impun respectarea unui sistem întreg de cerinţe teh-
nice faţă de mijlocul de transport, cum ar fi: controlul tehnic, reparaţia sau înlăturarea 
pieselor defectate, prezenţa stingătorului în salonul vehiculului, a triunghiului de sem-
nalizare ș.a. 
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Pasagerul mai poate lua cu sine în salon și bagaje de mână pentru care plata 
nu se percepe29.

Dacă pasagerul dorește să transporte bagaj în secţia de bagaje a autobu-
zului, atunci el trebuie să procure bilet. Biletul de bagaje poate fi procurat la 
casele de bilete, iar în lipsa caselor – la șofer sau taxator. În cazul troleibuzelor, 
microbuzelor și autobuzelor de rută urbană, ele nu dispun de secţie pentru ba-
gaje, de aceea pasagerul va prelua bagajul cu el în salon și dacă va fi necesar, va 
procura pentru bagaj un bilet de călătorie suplimentar, deoarece în transportul 
urban bilete speciale pentru bagaje nu există.

După ce predă bagajul în secţia de bagaje a autobuzului, pasagerului i se 
eliberează un jeton cu număr, duplicatul căruia se fixează de bagaj. Ajuns la 
punctul de destinaţie, pasagerul va prezenta șoferului jetonul, iar șoferul după 
ce verifică dacă numerele coincid, îi va elibera pasagerului bagajul solicitat.

Uneori se poate întâmpla ca pasagerul să piardă jetonul. În asemenea si-
tuaţii, când jetonul cu număr pasagerul nu îl are, transportatorul îi va putea 
elibera bagajele doar dacă pasagerul va dovedi cu orice mijloace de probă că 
bagajele îi aparţin. Dacă dovezile prezentate nu sunt suficiente, transportatorul 
poate cere un gaj, care i se va restitui pasagerului numai după expirarea unui 
an din ziua depunerii bagajelor sau oricând dacă reușește să prezinte dovezi 
convingătoare. 

Din cauza dimensiunilor mici sau a caracteristicilor de fabricare, unele au-
tobuze și microbuze nu au secţii de bagaje, de aceea în cazul dat bagajele vor fi 
transportate în salonul vehiculului împreună cu pasagerii. Locul pentru bagaje 
îl va stabili șoferul în așa mod încât să fie asigurată trecerea fără obstacole a 
pasagerilor pe ușile de intrare și ieșire.

La predarea bagajelor pentru transport, pasagerul are dreptul să declare 
valoarea lui, achitând o taxă stabilită. Avantajul declarării valorii bagajului 
constă în aceea că dacă bagajul a fost pierdut sau deteriorat, organizaţia de 
transport va fi obligată să-i restituie pasagerului o sumă de bani care exprimă 
costul real al bunurilor avute în bagaj.

29 În autobuzele fără secţie de bagaje pasagerul poate ocupa numai un loc de bagaje, pe 
când în autobuzele cu secţie de bagaje – 2 locuri. În același timp, pentru ca bagajele să 
fie admise la transport, sunt prevăzute anumite cerinţe, și anume: la transportarea ba-
gajelor de mână se acceptă greutatea de până la 30 kg, iar gabaritele nu trebuie să depă-
șească 60x40x20 cm și să nu incomodeze alţi pasageri. Pentru aceste bagaje plata nu se 
percepe. În cazul în care bagajele de mână depășesc greutatea de 30 de kg și mărimea de 
60x40x20 cm, atunci pasagerul va trebuie să procure pentru ele un bilet și să le depună 
în secţia de bagaje a autobuzului.
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Există și cazuri când pasagerul fie uită că a avut cu sine bagaj sau din alte 
motive coboară urgent din autobuz, fără a-și lua bagajul. În aceste cazuri, con-
form prevederilor Regulamentului, bagajele neridicate la sosirea mijlocului de 
transport, indiferent de faptul dacă la primirea lor s-au eliberat sau nu jetoane 
cu număr, transportatorul le păstrează din contul pasagerului (pct.77).

Răspunderea pentru bagaje. În cazul bagajelor care sunt transportate în 
salonul autobuzului, adică a bagajelor de mână, pasagerul poartă răspundere 
de integritatea lor. Se consideră că deoarece aceste bagaje nu au fost predate în 
mod special transportatorului, asupra lor nu a fost încheiat contract de bagaje 
și el nu-și asumă nici o răspundere asupra lor.

O altă situaţia avem în cazul bagajelor predate la secţia de bagaje a autobu-
zului. Biletul de bagaje (jetonul cu număr) confirmă că între transportator și 
pasager a fost încheiat un contract de bagaje. În caz de pierderea, furt, deteri-
orare sau distrugere a bunurilor din bagaje, contractul va fi principalul izvor 
de naștere a răspunderii civile a transportatorului faţă de pasager. În așa mod, 
responsabilitatea pentru integritatea bagajelor transportate în secţia de bagaje 
din momentul primirii la transport și până în momentul eliberării lor o poartă 
întreprinderea auto căreia îi aparţine mijlocul de transport auto.

7. Răspunderea juridică civilă și contravenţională a pasagerului
Încheind contractul de transport, pasagerul este în drept să solicite trans-

portarea sa la punctul de destinaţie în termenul indicat în graficul de circula-
ţie, iar nerespectarea de către cărăuș a timpului stabilit în grafic, denotă execu-
tarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contractul de transport și 
trebuie să angajeze răspunderea civilă a cărăușului faţă de pasager30.

În practică apar dificultăţi cu referire la repararea prejudiciilor cauzate de 
întârzierea ajungerii la destinaţie a mijlocului de transport. Sunt frecvente ca-
zurile când autobuzele suferă anumite defecţiuni tehnice, tergiversând peri-
oada ajungerii pasagerilor la punctul de destinaţie. În acest sens, Codul civil 
al R.M. stabilește că răspunderea cărăușului pentru prejudiciile care rezultă 
din întârziere este exclusă dacă altfel nu s-a convenit în mod expres sau dacă 
transportatorul nu a acţionat cu intenţie sau din culpă gravă (art.988 alin.(2)). 
Subliniem că norma respectivă din Codul civil al R.M. nu este una adecvată, ea 
limitează drepturile pasagerului în calitate de consumator.

30 Фаст О.Ф. Некоторые аспекты ответственности по договору перевозки автомо-
бильным транспортом, publicat în Современное право (Federaţia Rusă), nr.11, 
2006, p.11.
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Atât Codul transporturilor auto, cât și Regulamentul transporturilor auto de 
călători și bagaje nu prevăd angajarea răspunderii cărăușului pentru întârziere, 
în timp ce contractul de transport propriu-zis pasagerul nu îl deţine, deoarece 
acesta se încheie în formă verbală, iar singura dovadă de încheiere a contrac-
tului fiind biletul de călătorie, în care nu sunt prevăzute penalităţi în caz de 
întârziere. Pasagerului îi revine doar să aducă dovezi că transportatorul a pro-
vocat întârzierea ajungerii la destinaţie din intenţie ori din culpă gravă. Prima 
variantă este puţin probabil ca să existe, de aceea mai reală rămâne a fi a doua 
variantă: pasagerul să probeze prezenţa culpei grave din partea cărăușului.

În cazul culpei grave se încalcă cerinţele obișnuite, elementare, evidente, 
pe care nu le-ar fi încălcat nici cel mai mărginit, reieșind din împrejurările 
concrete ale cazului31. La culpa gravă debitorul nu manifestă nici cel mai mic 
grad de diligenţă și precauţie, pe care trebuie să-l manifeste orice participant 
la circuitul civil, nu ia nici cele mai elementare măsuri în scopul executării co-
respunzătoare a obligaţiei, în opoziţia cu culpa ușoară, înţeleasă ca o greșeală 
neînsemnată32. În așa mod, pasagerului îi este foarte dificil de a dovedi culpa 
gravă a cărăușului la întârziere. Ca idee, o soluţie ar fi ca pasagerul să invoce că 
întreprinderea de transport auto nu a asigurat funcţionarea și starea normală 
a unităţii de transport, ceea ce a și determinat apariţia defecţiunilor tehnice.

Răspunderea contravenţională a pasagerului. Angajarea acestei forme a 
răspunderii se face în temeiul Codului contravenţional al Republicii Moldova33, 
iar în calitate de sancţiune poate fi aplicată amenda sau munca neremunerată 
în folosul comunităţii.

Așadar, nerespectarea de către pasageri a regulilor de conduită în timpul 
transportului, călătoria lor fără bilete sau cu falsificarea biletelor de călătorie, 
angajează răspunderea contravenţională (administrativă) a pasagerilor. Con-
form prevederilor de la art.203 a Codului contravenţional, urcarea sau cobo-
rârea din mersul vehiculului se sancţionează cu amendă de până la 15 unităţi 
convenţionale34 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 

31 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.236.

32 Bojoga M. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.129-130.

33 Codul contravenţional al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.218-XVI din 
24.10.08, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6 din 16.01.2009.

34 Conform art.34 din Codul contravenţional al Republicii Moldova, o unitate convenţio-
nală este egală cu 20 de lei.
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40 de ore35. Aruncarea gunoiului și altor obiecte pe fereastra sau pe ușa trolei-
buzului, autobuzului și maxi-taxiului, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 
de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 
la 20 la 40 de ore. Aceeași amendă este stabilită și pentru fumatul în troleibuze, 
autobuze și maxi-taxiuri. O amendă mai redusă este stabilită pentru călătoria 
fără bilet, care se sancţionează până la 10 unităţi convenţionale (art.204), în 
schimb falsificarea biletelor și punerea lor în comercializare se sancţionează cu 
amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale (art.205).

Pasivitatea pasagerului, prin faptul că el nu cere de la taxator biletul de 
călătorie care i se cuvine (când din neatenţie nu i s-a eliberat bilet sau pasa-
gerul intenţionat refuză să ia biletul de la taxator), semnifică că el acceptă de 
a călători fără bilet. Răspunderea contravenţională a pasagerului se angajează 
nu pentru faptul că nu a achitat costul călătoriei, ci pentru aceea că nu deţine 
biletul de călătorie. Dacă pasagerul va aduce dovezi precum că a achitat costul 
călătoriei, dar nu are biletul de călătorie cu sine, aceasta nu-l va elibera de răs-
pundere, ci îi va servi ca circumstanţă atenuantă. Pasagerul se poate exonera 
de răspundere numai în cazul în care va dovedi că a achitat taxa, a solicitat de 
la taxator eliberarea biletului de călătorie, însă i s-a refuzat. În asemenea situa-
ţie, cu toate că pasagerul nu deţine bilet de călătorie, acţiunea sa va fi calificată 
ca săvârșită fără vinovăţie36.

La călătoria cu autobuzele pe rute interurbane, sunt frecvente cazurile când 
pasagerii speculează, achitând costul biletului până la o localitate, dar cobo-
rând la alta. În asemenea cazuri, dacă pasagerul ajunge până la localitatea in-
dicată în biletul de călătorie și nu părăsește mijlocul de transport, ci continuă 
călătoria fără a avea achitat restul distanţei, el se consideră pasager fără de bilet 
și asupra sa poate fi angajată răspunderea contravenţională, în temeiul art.204 
din Codul contravenţional.

În schimb dacă pasagerul din neatenţie (spre exemplu, a adormit) nu a co-
borât la staţia înscrisă în bilet, considerăm că el nu trebuie sancţionat, deoa-
rece fapta sa nu întrunește componenţa de contravenţie. Norma de la art.204 
din Codul contravenţional se va aplica numai în cazul intenţiei pasagerului: 

35 Deoarece mărimea amenzii este redusă, contravenientul acceptă să achite amenda pe loc. 
În practică pentru asemenea situaţii munca neremunerată în folosul comunităţii se aplică 
foarte rar, ea se face prin hotărîre a instanţei de judecată și numai dacă contravenientul 
acceptă să execute o asemenea sancţiune (art.37 alin.(3) și (4) Cod contravenţional). 

36 Лукашов А. Об ответственности перевозчика и пассажира за нарушение порядка 
оплаты транспортных услуг, publicat în Юрист (Federaţia Rusă), nr.12, 2007, p.30.
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spre exemplu, la cursa de autobuz Chișinău-Rezina pasagerul procură biletul 
de călătorie până la staţia Orhei, însă intenţia sa ascunsă a fost de a coborî la 
ultima staţie, cea din Rezina.

Spre regret, Codul contravenţional nu stabilește sancţiuni pentru șoferii de 
autobuze (microbuze) și pentru taxatori, atunci când aceștea nu acordă bilete 
de călătorie. Problema dată este și mai evidentă în cazul curselor interurbane, 
când pasagerii adeseori sunt preluaţi pe parcurs, ei achitând costul călătoriei, 
dar fără a primi bilete de la șofer.

8. Transportul auto urban de pasageri
8.1. Consideraţii introductive
Transportul public urban de pasageri cu mijloace de transport auto ocupă 

un loc important în viaţa socială a locuitorilor orașului. Alături de ramurile ce 
ţin de ocrotirea sănătăţii, învăţământ, comerţul cu amănuntul sau sfera pre-
stării serviciilor de energie electrică, gaze naturale, agent termic, apă și altele, 
transportul de pasageri în raza orașului constituie un domeniu de primă nece-
sitate în viaţa socială a locuitorilor, precum și în funcţionarea infrastructurii 
orașului în ansamblu.

Strategia dezvoltării teritoriale, sociale și economice a unui oraș depinde în 
mare parte de nivelul la care se află reţeaua transportului public auto de pasageri. 
El exercită o mare influenţă asupra dezvoltării economice și sociale a orașului și 
poate servi ca mijloc de accelerare sau de încetare a dezvoltării lui. În așa mod lo-
cuitorii pot ajunge mai ușor în diferite zone ale orașului, își pot aranja nevoile coti-
diene de deplasare la serviciu, studii, afaceri, alte activităţi sociale și economice, iar 
prin aceasta se realizează integrarea urbei într-un sistem integru de funcţionare și 
cooperare, având loc o legătură între diferitele sale elemente componente37.

Fiind mai ieftin, transportul public urban auto de pasageri este destinat, 
înainte de toate, pentru deplasarea populaţiei cu venituri mici. În acest scop 
organele administraţiei publice locale pot oferi persoanelor socialmente vul-
nerabile, după caz, facilităţi la transportul public sub formă de călătorii gratu-
ite, compensaţii nominative pentru acoperirea lunară a cheltuielilor de trans-
port, abonamente la preţ redus ș.a.

37 Гуржей С.Ю. Правовое регулирование перевозок городским общественным 
пассажирским автомобильным транспортом: Автореферат диссертации на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.03 
– Гражданское право; Науч. рук. В.В.Кванина. – Челябинск, 2007, p.2-4. 
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Asemenea avantaje nu sunt valabile pentru toate tipurile de transport de 
pasageri, ci doar pentru acele transporturi care aparţin întreprinderilor de 
stat, cum sunt parcurile de troleibuze și autobuze, însă nu și în cazul orga-
nizaţiilor de transport care prestează servicii comerciale de transport auto în 
bază de licenţă, câștigată prin concursul organizat de primăria orașului pentru 
suplinirea unor rute noi.

Transportul public urban de pasageri cu mijloace de transport auto se ca-
racterizează prin anumite particularităţi:
– în primul rând este accesibilitatea lui, prin care se înţelege că orice persoa-

nă poate beneficia de serviciile transportului public și fără a fi necesar de 
a prezenta careva acte de identitate. Principala sarcină a pasagerului este 
de a procura biletul de călătorie, care confirmă faptul încheierii în formă 
verbală a contractului de transport auto de pasageri;

– caracterul de masă al transportului, fiind destinat deplasării pasagerilor 
în grup. Nu are importanţă numărul de pasageri prezenţi în mijlocul de 
transport, transportatorul fiind obligat să efectueze cursele conform ora-
rului de circulaţie aprobat de administraţia publică locală.

 De regulă, pe parcursul zilei fluxul de pasageri nu este uniform, el depinde 
de perioada în care se circulă. Luând în considerare orele de vârf ale zilei, 
dimineaţa între 7.30 și 8.30, respectiv seara între 17.00 și 18.00, fluxul de 
pasageri la autobuze, microbuze și troleibuze este cel mai intens;

– periodicitatea se manifestă prin circulaţia permanentă la anumite inter-
vale de timp, conform unui grafic aprobat din timp. În legătură cu aceasta, 
pasagerul și transportatorul nu pot negocia în mod individual traseul de 
deplasare, momentul începerii și cel al finisării cursei sau timpul necesar 
ajungerii la destinaţia finală;

– caracterul uniform al transportului în comun de pasageri se exprimă atât 
prin regimul specific de organizare a transportării, cât și prin clauzele con-
tractuale, care sunt aceleași pentru toţi pasagerii.

8.2. Organizarea transporturilor urbane regulate
Modul de organizare a transportului urban regulat de persoane este stabilit 

prin Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului R.M. nr.854 din 28.07.200638. Organizarea rutelor urbane 

38 Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Gu-
vernului R.M. nr.854 din 2006, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.124-125 din 08.08.2006.
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regulate noi, modificarea sau închiderea celor existente se efectuează de către 
primăria orașului. Primăria elaborează reguli de transportare a călătorilor și 
bagajelor pe teritoriul său, după care le înaintează organului de specialitate al 
administraţiei publice centrale pentru coordonare. Dreptul prioritar de deser-
vire a rutelor urbane regulate se acordă agenţilor transportatori înregistraţi pe 
teritoriul orașului și care au în dotare mai multe unităţi de transport proprii.

Regulamentul instituie anumite cerinţe faţă de mijlocul de transport, și 
anume: autobuzele trebuie să aibă pe parbrize indicatoare cu indicarea numă-
rului rutei, denumirea punctelor iniţiale și finale ale rutei, precum și indicatoa-
re laterale cu punctele iniţial, final și intermediare principale, în conformitate 
cu cerinţele în vigoare. Locurile pe banchete nu se numerotează, iar trans-
portarea pasagerilor se efectuează în conformitate cu capacitatea nominală a 
autobuzului, conform pașaportului uzinei producătoare (pct.31).

Prin ușa din faţă a autobuzului au dreptul la îmbarcare pasagerii cu copii de 
vârstă preșcolară, femeile gravide, persoanele de vârstă înaintată, invalizii cu 
semne vizibile de invaliditate, copiii din clasele primare, persoanele care efectu-
ează controlul. De asemenea, pentru pasagerii cu copii de vârstă preșcolară, fe-
meile gravide, invalizii și cetăţenii de vârstă înaintată sunt rezervate primele pa-
tru locuri din partea stângă, iar în troleibuze și autobuze de capacitate sporită –  
primele zece locuri. Aceste locuri sunt marcate cu indicatoare care cuprind in-
scripţia „Pentru pasagerii cu copii și invalizi”. Orice alte persoane care ocupă 
aceste locuri sunt obligate să le elibereze pentru cetăţenii menţionaţi (pct.32).

8.3. Specificul încheierii contractului de transport
Raporturile de transport care apar între întreprinderea de transport și pa-

sager au la bază contractul de transport de persoane reglementat de Codul civil 
al R.M. Cu toate acestea, am putea spune că raporturile de transport în cazul 
dat constituie o varietate a contractului de transport de persoane, deoarece se 
disting prin anumite particularităţi:
1. Pasagerul încheie contractul de transport în formă verbală și încheierea lui 

coincide cu momentul procurării biletului de călătorie, acesta fiind unica 
dovadă a încheierii contractului cu cărăușul. Însă în bilet nu este indicat 
locul pe care urmează să îl ocupe pasagerul în salonul autobuzului. La fel, 
nu există menţiuni cu referire la staţia de coborâre a pasagerului și nici des-
tinaţia finală a rutei respective. Aceste condiţii nu fac parte din conţinutul 
contractului de transport auto urban în comun de pasageri.

2. În conţinutul contractului de transport public urban auto de pasageri nu se 
include și contractul de transport de bagaje. Pasagerul își poate lua cu sine 
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gratuit bagaje de mână, însă dacă dorește să transporte bagaje de dimen-
siuni mai mari, el va trebui să încheie un contract de bagaje. În realitate, 
legea nu face deosebirea între biletul de pasageri și biletul de bagaje, biletele 
sunt aceleași, doar că în cazul bagajului pasagerul va procura de la taxator 
două bilete, unul pentru sine și altul pentru bagaj. Mai mult ca atât, baga-
jele rămân pe tot parcursul deplasării în salon, alături de pasager, deoarece 
transportul public urban nu este dotat cu secţii de bagaje.

3. Dacă contractul de transport de persoane în general este unul cu titlu one-
ros și sinalagmatic, atunci în cazul contractului de transport public urban 
de pasageri aceste două caractere juridice pot să lipsească. Există unele 
categorii de persoane (invalizii, pensionarii, veteranii de război, deputaţii, 
consilierii locali, poliţiștii ș.a.) care sunt în drept de a beneficia de călătorie 
gratuită. Pentru aceste persoane contractul de transport este unul gratuit 
și unilateral, susţine profesorul Х.И.Шварц39. În acest context, doctrinarul 
А.А.Новик aduce argumente că plata totuși se face, doar că plătitor nu este 
pasagerul, ci administraţia publică locală care din bugetul local transferă 
anumite sume de bani pe contul întreprinderii de transport pentru acope-
rirea cheltuielilor respective40.
Problema caracterului gratuit sau oneros al contractului de transport a 

persoanelor ce beneficiază de dreptul legal la călătorie gratuită în transportul 
public a fost abordat și de profesorul Gh.Chibac în Comentariul Codului civil al 
R.M. Potrivit autorului, „contractul de transport este, de regulă, cu titlu one-
ros, însă transportarea bunurilor sau a pasagerilor în unele cazuri poate fi și 
gratuită. Transportarea gratuită nu este reglementată de regulile stipulate în 
Codul civil. De la această regulă există excepţie. Astfel, regulile stipulate în 
Codul civil se aplică în cazul în care transportarea este efectuată în cadrul acti-
vităţii de întreprinzător de către o persoană care oferă public servicii de trans-
port. Este vorba, în primul rând, de transportarea gratuită a diferitelor cate-
gorii de persoane fizice de către transportul public urban, electric și auto”41.

39 Шварц Х.И. Правовое регулирование перевозок на автомобильном транспорте. 
Издательство: Юридическая литература, Москва, 1966, p.162.

40 Новик А.А. Правовое регулирование пассажирских перевозок городским транс-
портом общего пользования, publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), 
nr.1, 2005, p.35-36.

41 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Ediţia a II-a. 
Editura ARC. Chișinău, 2006, p.572.
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În ce ne privește, subliniem faptul că în cazul persoanelor care deţin drep-
tul legal de a călători gratuit cu transportul public, deși s-ar crea impresia că 
pentru aceste categorii de persoane contractul de transport este unul gratuit și 
unilateral, în realitate plata se realizează, doar că plătitor nu este pasagerul, 
ci administraţia publică locală. Din mijloacele financiare ale bugetului local, 
autoritatea publică transferă periodic anumite sume de bani pe contul întreprin-
derilor de transport cu scopul de a acoperi cheltuielile de „călătorie gratuită” a 
acestor categorii de persoane.

Cea mai frecventă problema care apare în practică este că bugetul local aco-
peră insuficient cheltuielile pe care le suportă transportatorii de pe urma trans-
portării gratuite a persoanelor ce beneficiază de gratuităţi. În consecinţă, se 
creează datorii faţă de întreprinderile de transport, iar în cazul în care din lipsa 
mijloacelor financiare transportatorii refuză să mai transporte gratuit și înain-
tează acţiune în judecată împotriva administraţiei locale, pentru a-și întoarce 
datoriile, atunci din bugetul local li se transferă doar banii special rezervaţi 
pentru acoperirea cheltuielilor din transport, și numai dacă acești bani există42. 
În așa mod, întreprinderile de transport sunt nevoite să activeze în pierdere.

O soluţie este de a retrage dreptul la călătoria gratuită pentru unele categorii 
de cetăţeni, iar în schimb să li se achite lunar o compensaţie bănească, sub forma 
unui adaos la pensie. Schema dată este aplicată actualmente de către Primăria 
municipiului Chișinău, după ce în septembrie 2009 consiliul municipal a luat de-
cizia de a retrage dreptul pensionarilor la călătorie gratuită în transportul public.

8.4. Categoriile de persoane cu dreptul la călătorie gratuită
Persoanele care beneficiază de dreptul la călătorie gratuită în transportul 

public sunt prevăzute în actele legislative, însă organele administraţiei publi-
ce locale, în mod suplimentar, pot lua decizii prin care să lărgească numărul 
acestor categorii de populaţie. Dacă asemenea hotărâri au fost luate, atunci 
extrasul din decizia consiliului local, împreună cu lista beneficiarilor de călă-
torie gratuită vor trebui afișate în salonul tuturor autobuzelor și troleibuzelor 
ce aparţin întreprinderilor de stat și efectuează transportul de persoane în raza 
orașului respectiv. Spre exemplu, lista persoanelor ce beneficiază de dreptul la 
călătoria gratuită în transportul public din raza municipiului Chișinău este 
stabilită prin Anexa nr.3 la Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.8/8 din 
15.09.2009 și din această categorie fac parte:

42 Новик А.А., op.cit., p.36.
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a) aleșii locali (în raza unităţii administrativ-teritoriale respective), în con-
formitate cu prevederile art.23 a Legii nr.768 din 02.02.2000 privind sta-
tutul alesului local43. Potrivit legii, în exercitarea mandatului, alesul local 
are dreptul, în raza unităţii administrativ-teritoriale respective, la călătorie 
gratuită în transportul public terestru, cu excepţia taximetrelor și a trans-
portului privat. Cheltuielile legate de deplasarea alesului local se restituie 
întreprinderilor de transport din bugetul local respectiv.

b) colaboratorii poliţiei, în temeiul Legii nr.416 din 18.12,1990 cu privire la 
poliţie44. Conform prevederii de la art.38 a acestei legi, colaboratorii poliţiei 
au dreptul să se deplaseze gratuit în transport pe teritoriul Republicii Mol-
dova și să folosească în exerciţiul funcţiunii mijloace de transport personal 
potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.

c) militarii și colaboratorii din organele securităţii statului, în temeiul Legii 
nr.619 din 31.10.1995 cu privire la organele securităţii statului45 și a Deciziei 
Consiliului municipal Chișinău nr.8/8 din 15.09.2009.

 Potrivit legii, sistemul organelor securităţii statului se constituie din Servi-
ciul de Informaţii și Securitate al Republicii Moldova, Serviciul de Protec-
ţie și Pază de Stat, Departamentul Trupelor de Grăniceri, Serviciul Vamal, 
care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile respective, precum 
și din instituţiile de învăţământ și alte instituţii și organizaţii nemilitariza-
te ale organelor securităţii statului (art.13 alin.(1)).

d) copiii până la vârsta de 7 ani. Regulamentul transporturilor auto de călă-
tori și bagaje în vigoare stabilește că pasagerul are dreptul să fie însoţit de 
un copil în vârstă de până la 7 ani inclusiv, care va călători gratuit dacă nu 
ocupă un loc aparte pe scaun (pct.10 lit.(a)).

e) gărzile populare. Potrivit Legii nr.1101 din 27.03.1997 cu privire la gărzile 
populare, membrul gărzii populare în exerciţiul funcţiunii este în drept să 
folosească gratuit transportul urban de pasageri (cu excepţia taximetrelor), 
în modul stabilit de autorităţile administraţiei publice locale (art.9 pct.(1) 
lit.(g)). De asemenea, pentru a putea călători gratuit cu transportul public 
din acea rază teritorial-administrativă, membrul gărzii populare mai este 

43 Legea nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, publicată în Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova nr.34 din 24.03.2000.

44 Legea nr.416 din 18.12.1990 cu privire la poliţie, publicată în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr.17-19 din 31.01.2002.

45 Legea nr.619 din 31.10.1995 cu privire la organele securităţii statului, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr.10 din 13.02.1997. 

198 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



obligat să poarte, în exerciţiul funcţiunii, brasardă, să aibă asupra sa legiti-
maţia și insigna de membru (art.8 lit.(f)).

f) veteranii de război. Veteranii de război au dreptul la călătorie gratuită cu 
toate mijloacele de transport urban de pasageri (cu excepţia taximetrelor), 
cu transportul auto în comun (cu excepţia taximetrelor), iar în localităţile 
sătești – în limitele unităţii administrativ-teritoriale respective, precum și 
cu transportul feroviar sau auto pe rutele suburbane (art.14 alin.(1) pct.(d) 
din Legea nr.190 din 08.05.2003 cu privire la veterani)46.

 Prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.8/8 din 15.09.2009 s-a dis-
pus că alături de aceste categorii de persoane prevăzute de lege cu dreptul 
de a circula în mod gratuit cu transportul public în comun, în transportul 
urban regulat din raza municipiului Chișinău mai au dreptul la călătorie 
gratuită Eroii Uniunii Sovietice, Eroii Muncii Socialiste și persoanele de-
corate cu ordinele „Slava” de trei grade.

8.5. Modul de achitare pentru călătorie și obligaţiunile părţilor
Modul de achitare pentru călătorie și obligaţiunile părţilor în transpor-

tul urban regulat de persoane sunt stabilite în Regulamentul transporturilor 
auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.854 din 
2006, iar pentru transportul public din municipiul Chișinău, care este și cel 
mai aglomerat din toată republica, în mod suplimentar au fost stabilite Regulile 
de călătorie în transportul public în raza municipiului Chișinău, aprobate prin 
Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.3/35 din 22 iunie 2000.

După urcarea în troleibuz, autobuz sau microbuz, călătorul este obligat să 
achite costul călătoriei până la staţia următoare, taxatorului sau șoferului47. În 
cazul în care taxatorul lipsește, achitarea se efectuează nemijlocit la conducă-
torul mijlocului de transport, cu eliberarea biletului48.

46 Legea nr.190 din 08.05.2003 cu privire la veterani, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.84-86 din 16.04.2003.

47 Conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.8/8 din 15 septembrie 2009, înce-
pând cu 01 octombrie 2009 tariful pentru o călătorie cu troleibuzul în raza municipiu-
lui Chișinău este 2 lei, iar cu autobuzul – 3 lei.

48 La pct.33 din Regulamentul transporturilor auto de pasageri și bagaje se menţionează 
că în autobuzele de rută urbană se poate practica autotaxarea, iar călătorul achită taxa 
pentru călătorie și transportarea bagajelor prin compostarea tichetelor respective. Pa-
sagerii achită costul călătoriei taxatorului, special angajat pentru vânzarea biletelor. 
Această modalitate nu este una eficientă, de aceea există discuţii în privinţa substituirii 
formei actuale de taxare cu mijloacele moderne care se aplică pe larg în orașele statelor 
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În contextul în care majoritatea troleibuzelor și autobuzelor din municipiu 
sunt demult uzate, o normă foarte importantă este cea care permite călătoria 
fără plată suplimentară în vehiculele ce vin în urma celui defectat (pct.2.2 din 
Regulile de călătorie în transportul public din raza municipiului Chișinău). Spre 
exemplu, dacă troleibuzul de linie s-a defectat, atunci pasagerii pot urca ime-
diat în următorul troleibuz, folosind același bilet de călătorie.

Călătorul este obligat să aștepte vehiculul la staţie, sau după caz, pe trotuar 
ori pe acostament. La rândul său, conducătorul mijlocului de transport trebuie 
să staţioneze la fiecare staţie atâta timp, cât este necesar pentru urcarea și cobo-
rârea călătorilor, iar pornirea urmează să se facă numai după închiderea ușilor.

Fiind deja în salon, în timpul circulaţiei călătorul este obligat să se ţină 
de bare sau de mânere, pentru a evita traumele. În același timp nu se admite 
urcarea călătorului în mijlocul de transport fiind în stare de ebrietate, i se in-
terzice să consume băuturi alcoolice, să fumeze ori să tulbure liniștea celorlalţi 
călători. La fel, el nu este în drept să se implice la mecanismele de deschidere a 
ușilor, deoarece pentru aceasta responsabil este șoferul.

În Regulile de călătorie în transportul public din raza municipiului Chișinău 
sunt stabilite obligaţiuni și pentru taxator (pct.4). El trebuie să poarte uniforma 
de lucru, să fie amabil, să încaseze plata pentru călătorie și să elibereze biletul 
respectiv. De fiecare dată este dator să verifice în formă deschisă abonamentele 
și legitimaţiile de călătorie, chiar dacă călătorii adeseori se incomodează de 
insistenţa verificării la care sunt supuși.

8.6. Abonamentele de călătorie
De rând cu biletul pentru o singură călătorie, în transportul public urban 

există și abonamente, valabile o anumită perioadă de timp. Avantajul abona-
mentului este că oferă pasagerului dreptul de a se deplasa cu orice rute care 
sunt deservite de aceeași organizaţie de transport și fără a avea careva limitări 
în acest sens.

Specificul abonamentelor de călătorie este că preţul lor nu depinde de nu-
mărul călătoriilor, ci de termenul abonamentului. Spre exemplu, în chioșcu-
rile din mun.Chișinău pot fi procurate abonamente la troleibuz pentru 1 lună 
și pentru 15 zile. Interesul transportatorului constă în primirea anticipată a 
banilor, în schimbul unor servicii care vor fi prestate pe viitor, iar aceasta con-

membre ale Comunităţii Europene. Subliniem că autotaxarea la care se face referire în 
regulament, în prezent se practică la unele rute de troleibuz din municipiul Chișinău.
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tribuie la simplificarea procedurii de lucru a taxatorului, dar și în acumularea 
din timp a unor sume de bani în bugetul organizaţiei.

Prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.8/8 din 15 septembrie 2009, 
transportarea pasagerilor pe rutele urbane se permite în baza: abonamentelor 
lunare pentru maturi, abonamentelor lunare pentru elevi și studenţi, legitima-
ţiilor unor categorii de cetăţeni care beneficiază de facilităţi conform legislaţiei.

Posesorii abonamentelor și legitimaţiilor sunt obligaţi ca la urcare să le pre-
zinte în formă deschisă taxatorului. Dacă călătorii au asupra lor bagaje, atunci 
pentru fiecare din acestea este necesar de a procura un bilet de călătorie, ex-
cepţie făcând bagajele (sacoșe, genţi, serviete) cu greutate și volum redus care 
sunt ţinute în mână.

Posesorii abonamentelor și legitimaţiilor achită în mod separat plata pen-
tru transportarea bagajelor. Cu alte cuvinte, aceste documente oferă un drept 
numai persoanei, nu și bagajului, de aceea în cazul în care bagajele depășesc 
cerinţele de greutate, călătorul va procura pentru ele bilet de călătorie.

8.7. Răspunderea pentru neachitarea taxei de călătorie
După cum s-a menţionat, principala obligaţie a pasagerului este de a achi-

ta costul călătoriei. Prejudiciile care sunt provocate transportatorului pentru 
neexecutarea obligaţiei respective sunt nesemnificative, ceea ce nu dă temei de 
iniţiere a procedurii judiciare împotriva pasagerului.

Amenda pentru neachitarea taxei de călătorie se aplică de către controlo-
rii întreprinderilor municipale „Regia transport electric” și „Parcul urban de 
autobuze”. Amenda constituie 50 de lei și trebuie să fie însoţită de eliberarea 
chitanţei respective. Mai mult ca atât, plata amenzii nu-l eliberează pe călător 
de achitarea taxei pentru călătorie, iar dacă după ce a plătit amenda călătorul 
nu dorește să achite și taxa pentru călătorie, atunci el este obligat să părăsească 
necondiţionat vehiculul.

Prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.12/10 din 27 noiembrie 2009 
s-a stabilit că pentru călătoria în troleibuz fără documente de călătorie (bilete, 
abonamente, legitimaţii cu dreptul de a călători gratuit, carnete de student și 
elev), în cazul acceptului de a plăti amenda pe loc, nu se întocmește proces ver-
bal. În cazul în care călătorii nu plătesc amenda pe loc sau prezintă legitimaţii 
de provenienţă suspectă, ei sunt conduși la secţia de poliţie pentru a achita 
amenda în modul și mărimea stabilită de Codul contravenţional al R.M.
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9. Transportul în regim de taxi
Transportul în regim de taxi se realizează în baza contractului de transport 

auto de pasageri, care se încheie între cărăușul taxist și pasager. Un specific al 
raporturilor de transport în regim de taxi este că alături de cărăuș și pasager, 
la ele participă și un al treilea subiect – serviciul de informaţie și dispecerat, 
rolul căruia este de a stabili legătura informaţională de la distanţă între cărăuș 
și pasager49.

Luând în considerare că serviciul de informaţie și dispecerat este persoană 
juridică și ea prestează serviciile de informare din nume propriu, se creează 
impresia că pasagerul încheie contractul de transport nu cu cărăușul, dar cu 
serviciul de informaţie și dispecerat, care acţionează în interesele cărăușului.

Deoarece legislaţia nu abordează problema respectivă, în doctrină se men-
ţionează că după natura sa, raportul dintre cărăuș și serviciul de dispecerat 
are la bază un contract de comision: cărăușul intră în relaţii cu pasagerul din 
nume propriu, dar pe contul și în interesele cărăușului. Serviciul de dispece-
rat nu numește clienţii, ci primește doar comanda prin telefon, după care îl 
informează pe cărăuș, care la rândul său decide dacă să-și dea sau nu acor-
dul la efectuarea transportului. Dacă răspunsul cărăușului este pozitiv, atunci 
dispecerul înștiinţează clientul cu privire la numărul, modelul automobilului 
de taxi și timpul în care va sosi50. Cu adevărat, opinia expusă de profesorul 

49 În prezent există puţine companii specializate în transportul auto în regim de taxi, care 
au propria bază tehnico-materială de producere. Multe companii angajează șoferi parti-
culari, prestându-le servicii de informaţie și dispecerat contra plată. Problema dată este 
una dintre cele mai grave și ea își are originea începând cu anii ’90. Situaţia din trecut a 
fost reușit reflectată de expertul organizaţiei IDIS „Viitorul”, I.Cotruţă, că „iniţial, patro-
nul companiei obţinea licenţa pentru prestarea serviciilor de informaţii, apoi dobândea 
de la organele abilitate 2-3 posturi de telefon și închiria un spaţiu, unde amplasa cele 
câteva aparate de telefon și/sau calculatoare. În același timp procura o antenă pe care o 
instala pe acoperișul unui imobil și câteva staţii radio, pe care le lua în arendă pentru a le 
plasa în unităţile de transport. În paralel, afișa anunţuri publicitare în mass-media pri-
vind angajarea taximetriștilor independenţi sau a particularilor. Astfel își începea activi-
tatea noul serviciu de taxi „de apartament/birou”, fiind înregistrat la inspectoratul fiscal 
nu cu statut de companie prestatoare de transport auto în regim de taxi, ci de companie 
prestatoare de informaţii. În fapt, transportarea călătorilor se efectua de taximetriști 
independenţi, tot riscul fiind transferat pe seama pasagerilor. După încheierea cursei, 
șoferii scoteau lampa de taxi, devenind iarăși particulari” (Cotruţa I. Transportul public 
în regim de taxi: probleme și soluţii. IDIS „Viitorul”, Chișinău, 2007, p.14).

50 Нечипуренко О.М. Сторони договору на перевезення пасажирiв таксi, publicat 
în Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки (Ucraina), 
nr.1, 2009, p.147.
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О.М.Нечипуренко merită apreciere, dar rămâne neclară întrebarea: între cine 
se încheie contractul de transport auto în regim de taxi? Atât legislaţia, cât și 
doctrina de specialitate nu oferă un răspuns sub acest aspect.

În ce ne privește, susţinem că mai întâi se impune a clarifica din ce moment 
are loc încheierea contractului de transport. Dacă considerăm că momentul în-
cheierii contractului de transport este cel în care cărăușul și-a dat acceptul la 
telefon, prin intermediul dispecerului, faţă de cererea clientului de a-i pune la 
dispoziţie taxiul și a-l transporta la destinaţie, în cazul dat contractul se încheie 
între două părţi – serviciul de dispecerat și pasager. În schimb dacă considerăm 
că momentul încheierii contractului este cel al urcării pasagerului în taxi, atunci 
părţi ale contractului de transport sunt cărăușul și pasagerul.

Subliniem că contractul de transport auto de pasageri în regim de taxi se 
încheie din momentul urcării pasagerului în mijlocul de transport și această 
acţiune coincide, de fapt, cu începutul efectuării transportului. În consecinţă, 
așa cum s-a menţionat deja, părţi ale contractului sunt cărăușul și pasagerul.

10. Condiţiile necesare pentru acordarea licenţei de taxi
În primul rând, pentru a putea efectua transportul de călători și bunuri în 

regim de taxi, agentul transportator trebuie să dispună de licenţă pentru acest 
gen de activitate. Organul abilitat cu dreptul de a elibera licenţa de prestare a 
serviciilor de taxi este Camera de Licenţiere a Republicii Moldova.

Licenţa se acordă doar acelor persoane care întrunesc condiţiile din Re-
gulamentul transporturilor auto de călători și bagaje din 2006, și anume: a) 
persoana trebuie să dispună de permis de conducere de categoria „B”; b) să 
fi atins vârsta de 21 de ani; c) să posede experienţă de muncă neîntreruptă în 
calitate de șofer de categoria „B” de cel puţin 3 ani; d) în fine, ultima condiţie 
este ca șoferul să fi urmat un curs de instruire și să dispună de certificatul care 
ar confirma acest lucru51. În scopul prestării transportului public în regim de 
taxi, agenţii transportatori au nevoie și de autorizaţie, eliberată de primăria 
din raza unităţii administrativ-teritoriale52.

51 Deoarece la unii șoferi de taxi au apărut probleme în legătură cu necunoașterea mo-
dului de întrebuinţare a aparatului de taxat, s-a decis ca la cursurile de instruire să fie 
realizată și o pregătire în acest sens, iar în certificat să se indice cunoașterea regulilor de 
utilizare a aparatului de taxat.

52 Spre exemplu, în Primăria municipiului Chișinău există Direcţia generală transport 
public și căi de comunicaţie, subordonată Consiliului municipal. De competenţa di-
recţiei respective ţine întocmirea autorizaţiilor de prestare a serviciilor de transport de 
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Cerinţe faţă de autoturismele taxi. Nu orice autovehicule pot fi admise 
la transportul în regim de taxi, ci doar acelea care îndeplinesc următoarele 
cerinţe:
a) sunt dotate cu aparate de taxat. Înainte de a fi amplasate, aparatele de taxat 

sunt verificate și trebuie în mod obligatoriu înregistrate la organul fiscal 
teritorial, pentru a putea duce evidenţa fiscală asupra lor, dar și în Registrul 
unic al mașinilor de casă și control;

b) aparatul de taxat să funcţioneze fără erori. Deși Regulamentul transpor-
turilor auto de călători și bagaje, Codul fiscal și alte acte normative stabilesc 
expres obligaţia deţinerii aparatelor de casă și control la transportarea că-
lătorilor în regim de taxi, în practică aceste prevederi mult timp nu au fost 
respectate, aducându-se prejudicii considerabile bugetului de stat.

 Situaţia creată în domeniu a determinat aplicarea unor acţiuni eficiente de 
redresare. De aceea în prezent, la depunerea de către solicitant a cererii 
pentru eliberarea sau prelungirea licenţei, Camera de Licenţiere verifică 
pentru fiecare unitate de transport documentele de înregistrare a aparate-
lor de casă și control la Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat și la Serviciul 
Standardizare și Metrologie53. Însă aici apare altă problemă, că după ce este 
obţinută licenţa, transportatorii deconectează sau în unele cazuri demon-
tează aparatele de casă și control instalate la bordul unităţilor de transport, 
activând în lipsa acestora.

c) să dispună de lămpi taxi în stare de funcţionare. Lampa de taxi trebuie să 
fie de culoare galbenă și pe ea să fie înscrise cu litere mari TAXI, pe faţă și 
spate. Lampa urmează să fie aprinsă permanent în timpul programului de 
lucru, indiferent dacă este zi sau noapte.
O altă cerinţă faţă de autoturismul taxi este să aibă înscrise și tarifele. Le-

gea cere ca tarifele să fie vizibile de la distanţă, de aceea cel mai comod este 
indicarea lor pe ușa autoturismului, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de 
cel puţin 5 metri. Tarifele se exprimă pe kilometru și pe ore, iar pentru simplul 
fapt al porniri există un tarif aparte, numit tariful de pornire. În salon, taxiul 
trebuie sa aibă afișat la loc vizibil un ecuson, cu numele și fotografia șoferului, 
precum și denumirea serviciul de taxi căruia îi aparţine.

călători în raza municipiului Chișinău, iar eliberarea lor se face în baza deciziei Consi-
liului municipal.

53 Examinarea situaţiei în domeniul transportului auto de călători în folos public în re-
gim de taxi, publicat la 15.10.2009, pe site-ul oficial al Camerei de Licenţiere pe lângă 
Ministerul Economiei al Republicii Moldova, http://www.licentiere.gov.md/libview.
php?l=ro&idc=151&id=70 (vizitat 15.05.2010).
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Ca și în cazul deplasării cu autobuzele și troleibuzele, copiii cu vârste de 
peste 7 ani sunt asimilaţi pasagerilor maturi, ei ocupă un loc separat pe scaun 
și urmează să achite plata pentru taxi. Pe când în cazul copiilor de până la 7 
ani, regula este că un loc separat se oferă pentru doi copii. Cu alte cuvinte, 
dacă o persoană matură este însoţită de un copil de până la 7 ani, copilul se va 
deplasa gratuit cu taxiul, în dacă același matur va fi însoţit de doi copii de până 
la 7 ani, pentru copii va achita costul taxiului ca pentru un singur loc. Nu se 
admite de a transporta mai mulţi pasageri decât numărul de locuri pe scaun 
disponibile ale taxiului.

Pasagerul poate lua un taxi în locurile de staţionare a taxiurilor sau în ori-
ce loc prin ridicarea mâinii. Însă cea mai frecventă în ultimul timp este luarea 
unui taxi făcând comanda prin telefon de la domiciliu sau de la serviciu. Este 
important de a cunoaște faptul că urcarea și coborârea din taxi a pasagerilor se 
permite doar din partea dreaptă a direcţiei de circulaţie. De aceea taximetris-
tul de fiecare dată oprește din partea trotuarului sau a marginii drumului, cu 
respectarea regulilor în acest sens. La fel, este interzisă urcarea sau coborârea 
pasagerilor din autoturismul oprit la culoarea roșie a semaforului sau fără per-
misiunea șoferului.

Urcând în taxi, pasagerul îi comunică șoferului locul deplasării sale, iar 
șoferul este obligat să transporte pasagerul la locul solicitat pe calea cea mai 
scurtă. Cu toate acestea, șoferul are dreptul să refuze pasagerului deplasarea pe 
strada sau drumul indicat, dacă acestea nu ar corespunde cerinţelor securităţii 
circulaţiei. La finalizarea cursei, șoferul îi anunţă pasagerului costul călătoriei, 
pasagerul achită banii și primește de la șofer bonul de casă emis de aparatul de 
casă care este instalat în mod obligatoriu în toate autoturismele de taxi.

11. Pasagerul poate lua cu sine gratuit bagajele
Cerinţa faţă de bagaje este ca ele să poată fi plasate liber în portbagajul taxiu-

lui, iar capota mașinii să poată fi închisă. De asemenea, se permite transportarea 
în salonul taxiului a diverselor obiecte, cum ar fi: aparatajul audio, video și alte 
obiecte de uz casnic și cultural, care pot fi plasate liber pe bancheta din spate, trec 
liber prin ușile taxiului, nu deteriorează și nu murdăresc căptușeala din salon, nu 
deranjează șoferul la conducerea automobilului și nu-i acoperă câmpul vizual.

În baza contractului de transport încheiat cu pasagerul, cărăușului taxist 
îi revine o obligaţie de rezultat, să transporte pasagerul la locul de destinaţie. 
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale, că-
răușul poartă răspundere civilă faţă de pasager potrivit normelor Codului civil 
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al R.M., Legii privind protecţia consumatorilor, Regulamentului transportu-
rilor auto de călători și bagaje și altor acte normative.

În calitate de exemplu aducem un caz din practica judiciară a Republicii 
Moldova, când de pe urma unui accident rutier, pasagerul a suportat o vătă-
mare corporală, suferinţe psihice și în plus, a ratat cursa la avionul pentru care 
avea bilet:

Pasagerul T.M. a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎI „Auto-
Taxist” și a șoferului Jereghi V., cu privire la repararea prejudiciului material 
și moral. În motivarea acţiunii, reclamanta indică că a comandat serviciul de 
taxi „1403” pentru a se deplasa spre Odesa, de unde ulterior urma să plece cu 
avionul spre Riga.

Comanda a fost primită și înregistrată de dispecerul ÎI „Auto-Taxist” și 
transmisă spre executare șoferului-taxist Jereghi V. În drum spre aeroport, 
autoturismul a suferit un accident, în care șoferul Jereghi V. a fost recunoscut 
vinovat. În calitate de pasager, reclamantei i-au fost cauzate leziuni corporale 
medii și ca rezultat, ea nu a putut beneficia de biletele de avion procurate pentru 
plecarea la Riga și nici de a le restitui. În așa mod, reclamanta a solicitat repa-
rarea de la Jereghi V. și de la directorul ÎI „Auto-Taxist” a prejudiciului material 
evaluat la suma de 39.682 lei, ce cuprinde costul biletului la avion și cheltuielile 
pentru tratamentul medical, precum și a prejudiciului moral – 120.000 lei.

Prin hotărârea Judecătoriei Râșcani mun.Chișinău din 20 martie 2007 ac-
ţiunea a fost admisă parţial, cu încasarea de la Jereghi V. în beneficiul T.M. a 
prejudiciului material în sumă de 3.282 lei și a prejudiciului moral în sumă de 
5.000 lei, în total suma de 8.282 lei; în rest acţiunea a fost respinsă. Curtea de 
Apel Chișinău, prin decizia sa din 10 octombrie 2007 a respins apelul declarat 
de către T.M. și a menţinut hotărârea primei instanţe.

În fine, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a admis recursul declarat de 
către T.M., a casat parţial decizia instanţei de apel și hotărârea primei instanţe 
în privinţa prejudiciului moral, și a emis o nouă hotărâre, prin care s-a încasat 
de la ÎI „Auto-Taxist”, în beneficiul T.M. suma de 20.000 lei cu titlu de preju-
diciu moral; în rest, decizia instanţei de apel și hotărârea primei instanţe au 
fost menţinute. De asemenea, printr-o încheiere Curtea Supremă de Justiţie a 
respins și cererea de revizuire înaintată de ÎI „Auto-Taxist”54.

54 Încheierea Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de 
Justiţie a R.M. din 21 octombrie 2009, dosarul nr.2rh-190/09. Arhiva Judecătoriei Râș-
cani, mun.Chișinău.
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12. Pretenţii, acţiuni, restituirea taxei de transport  
 și recuperarea prejudiciului

Până la intentarea acţiunii în instanţa judecătorească este obligatorie de-
punerea pretenţiilor faţă de agenţii transportatori55. Adresarea în scris cu 
pretenţie nu se reduce la o înștiinţare, ci din contra, părţile raportului juridic 
devenit conflictual sunt obligate să ia toate măsurile posibile pentru a clarifica 
încă în faza prejudiciară neînţelegerile apărute între ele56. Prin înaintarea pre-
tenţiei se urmărește scopul de a restabili în mod rapid și eficient drepturile care 
au fost încălcate, de a cerceta cauzele apariţiei conflictului și de a lua măsurilor 
corespunzătoare ce ţin de evitarea lui pe viitor57.

În așa mod înaintarea pretenţiei nu este doar o simplă adresare a pasageru-
lui faţă de cărăuș, ci o necesitate. Dacă pasagerul nu a respectat calea prealabilă 
de adresare a pretenţiei faţă de cărăuș, în cazul în care se va adresa cu acţiune 
în judecată, judecătorul îi va restitui cererea de chemare în judecată în confor-
mitate cu art.170 alin.(1) pct.(a) din Codul de Procedură Civilă al R.M., că jude-
cătorul restituie cererea de chemare în judecată dacă reclamantul nu a respectat 
procedura de soluţionare prealabilă a pricinii pe calea extrajudiciară, prevăzută 
de lege pentru categoria respectivă de pricini, sau de contractul părţilor.

Cererea de chemare în judecată se restituie printr-o încheiere motivată, în 
care judecătorul indică modalitatea de înlăturare a circumstanţelor ce împie-
dică intentarea procesului. Încheierea motivată, cererea de chemare în judeca-
tă și toate documentele anexate la ea se remit reclamantului, care după înlătu-
rarea neajunsului se va putea adresa repetat în judecată.

Spre regret, Codul civil al R.M. nu stabilește un termene special de pre-
scripţie pentru transportul de persoane, de aceea va rămâne valabil termenele 
general de prescripţie extinctivă prevăzut pentru toate categoriile de litigii și 
care este de 3 ani (art.267 alin.(1)).

Curgerea termenului de prescripţie pentru pasager începe de la data când 
el a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său. De regulă, în prac-
tică termenul de prescripţie începe să curgă din momentul în care a avut loc 
accidentul sau evenimentul ce au servit ca temei pentru adresarea în instanţa 

55 art.49 alin.(1) din Codul transporturilor auto și pct.89 din Regulamentul transporturi-
lor auto de călători și bagaje.

56 Быков А.Г., Половинчик Д.И. Основы автотранспортного права. Издательство: 
Юридическая литература, Москва, 1986, p.288-289.

57 Бурса Н.П., Ляндрес В.Б. Претензии и иски к транспортным организациям. Из-
дательство Юридическая литература, Москва, 1985, p.5.
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de judecată. Însă aici apare o altă problemă: dacă perioada de soluţionare a 
reclamaţiei se include sau nu în termenul general de prescripţie de 3 ani? Dacă 
da, atunci din ce moment începe curgerea termenului de 3 ani, de la data pro-
ducerii evenimentului sau de la data primirii de către pasager a răspunsului 
scris la reclamaţia sa?

Mai mult, atât Codul civil al R.M., cât și legislaţia din transportul auto 
de pasageri și bagaje nu stabilește un termen de adresare a pasagerilor cu re-
clamaţie faţă de cărăuș. La fel nu este prevăzut în cât timp cărăușul trebuie 
să examineze și să soluţioneze reclamaţiile înaintate de pasageri. Din aceste 
considerente, în practică sunt frecvente cazurile de tergiversare a examinării 
cauzelor privind apărarea drepturilor și intereselor pasagerilor ca consumatori 
ai serviciilor de transport, atât în faza prejudiciară, cât și cea judiciară.

Lacuna în lege este și mai evidentă din moment ce la pct.86 din Regula-
mentului transporturilor auto de călători și bagaje este prevăzut că „modul și 
termenul de înaintare și examinare a pretenţiilor care apar la transportarea pa-
sagerilor și bagajelor sunt reglementate de legislaţia în vigoare. Pasagerul poate 
înainta pretenţii faţă de transportator în scris, în termenul stabilit de legislaţia 
în vigoare”.

Potrivit Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje, dreptul 
de a intenta acţiuni în legătură cu decesul, leziunile corporale sau oricare alt 
prejudiciu cauzat sănătăţii pasagerului se stinge după expirarea a 3 ani, iar ter-
menul de prescripţie în general nu poate depăși 5 ani din ziua cauzării preju-
diciului. În ce privește dreptul de a intenta acţiuni în legătură cu prejudicierea 
bagajelor, acesta se stinge în toate cazurile după expirarea unui an (pct.88). 
Prin urmare, cu toate că legislaţia din transportul auto de pasageri și bagaje cu-
prinde termeni speciali de prescripţie, formularea lor în context nu este exactă, 
iar numeroase acţiuni ale părţilor rămân în afara prescrierii legale și pot genera 
situaţii practice de conflict.

Ca exemplu de reglementare reușită în această privinţă servesc normele Co-
dului civil al R.S.S.M. din 196458 în care se stabilea clar că înainte de a intenta 
cărăușului o acţiune ce decurge dintr-un contract de transport, trebuie în mod 
obligator să i se prezinte pretenţii. Pretenţiile puteau fi prezentate în decurs de 
6 luni. La rândul său, cărăușul era obligat să examineze pretenţiile primite și 
să-l înștiinţeze pe petiţionar despre admiterea sau respingerea lor în curs de 3 

58 Сodul civil al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, aprobat de Sovietul Suprem 
al R.S.S. Moldovenești la 26 decembrie 1964, publicat în Veștile Sovietului Suprem al 
R.S.S. Moldovenești, 1964, nr.36. În prezent este abrogat. 
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luni. Dacă pretenţiile erau respinse sau răspunsul nu era primit în termenul 
respectiv, atunci pasagerul se putea adresa cu acţiune în instanţa de judecată în 
decurs de 2 luni, socotit din ziua primirii răspunsului sau expirării termenului 
stabilit pentru răspuns (art.389). Normele respective se refereau la transportul 
auto în general, fiind valabile transportului de persoane și încărcături.

Menţionăm că în cazul transportului auto de pasageri și bagaje nu poate fi 
aplicată prescripţia stabilită de Codul civil al R.M. la art.1021, în conformitate 
cu care termenul de prescripţie în raporturile de transport este de un an, iar în 
cazul intenţiei sau al culpei grave, termenul de prescripţie este de 3 ani. Aceste 
termene îşi au aplicarea doar în transportul de mărfuri.

În conformitate cu pct.85 din Regulamentul transporturilor auto de călători 
şi bagaje, în cazul opririi forţate a autobuzului pe parcurs, indiferent de cau-
za care a provocat-o, şi care face imposibilă transportarea pasagerilor până 
în punctul de destinaţie, acestora li se restituie costul călătoriei şi plata pen-
tru transportarea bagajelor pe distanţa neparcursă. În legătură cu aceasta, în 
practică apare următoarea problemă: sunt frecvente cazurile când pe parcurs 
autobuzul suferă o defecţiune tehnică ireparabilă încât nu-şi mai poate conti-
nua deplasarea la punctul de destinaţie. Ca urmare, pasagerii sunt nevoiţi de 
a-şi dobândi independent alte mijloace de transport în acest sens.

Deşi regulamentul stabileşte expres obligaţia transportatorului de a resti-
tui costul biletelor de călătorie şi plata pentru transportarea bagajelor, la acel 
moment şoferul nu dispune de bani suficienţi, din motivul că biletele au fost 
procurate de pasageri de la casele de bilete ale autogării59. În aşa mod, pasagerii 
nu îşi vor putea recupera imediat cheltuielile de transport, ci doar la casele 
de bilete şi numai la prezentarea biletului. De facto, acest lucru este adeseori 
irealizabil, deoarece sunt necesare noi cheltuieli pentru a ajunge la autogară, la 
care se adaugă şi alte incomodităţi.

Există şi situaţia inversă, când pasagerul este obligat să restituie pagubele 
cauzate cărăuşului în legătură cu transportul. Spre exemplu, pentru deteriora-
rea utilajului mijlocului de transport auto, persoanele vinovate achită, în mo-
dul stabilit de lege, costul pagubelor stabilit în actul de constatare. Acţiunile 
cărăuşilor contra pasagerilor pot fi intentate în judecată în decurs de 6 luni 
din ziua producerii evenimentului care a servit drept temei pentru intentarea 
acţiunii (pct.86 din Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje).

59 Mihalache Iu. Contractul de transport auto de pasageri și bagaje, publicat în Revista 
Naţională de Drept, 2011, nr.1, p.25.
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Dacă pasagerul nu este de acord cu calculul plăţii pentru utilizarea trans-
portului auto, el este în drept să adreseze o petiţie cărăuşului, indicând esenţa 
plângerii, data, ora îmbarcării, numărul mijlocului de transport utilizat, de-
numirea autogării (staţiei auto) în care a fost procurat biletul. La rândul său, 
cărăuşul este obligat să examineze petiţia şi să comunice petiţionarului rezul-
tatele examinării.

13. Concluzii și recomandări
1. Generalizând cele expuse în legătură cu contractul de transport auto de 

pasageri și bagaje, subliniem că toate raporturile apărute dintre cărăuș și 
pasager ce au ca obiect transportul pasagerilor până la punctul de desti-
naţie, sunt raporturi comerciale, fiind realizate de către cărăuș în scopul 
desfășurării activităţii economice de întreprinzător.

 Aceste raporturi pot lua naștere numai în baza contractului de transport 
auto de pasageri și bagaje, care se încheie la momentul procurării biletului 
de călătorie de către pasager. Forma contractului este una verbală, iar biletul 
reprezintă doar o dovadă scrisă că contractul de transport a fost încheiat.

 În cazul transporturilor auto pe rute interurbane, contractul se încheie 
până la urcarea pasagerului în mijlocul de transport, din momentul procu-
rării biletului. Pe când la transportul public urban cu autobuze, troleibuze, 
microbuze și taxi-uri, contractul se consideră încheiat din momentul urcă-
rii pasagerului în salonul mijlocului de transport, iar prin achitarea taxei 
de călătorie se confirmă încheierea contractului de transport.

2. Contractul de transport auto de pasageri și bagaje reprezintă o varietate 
a contractului de transport în general, fiind reglementat de Codul civil al 
R.M., Codul transporturilor auto și Regulamentul transporturilor auto de 
pasageri și bagaje. Alături de aceste acte normative, se mai aplică deciziile și 
hotărârile administraţiei publice locale, care instituie regulamente speciale 
pentru transportul public urban.

3. Din nefericire, până în prezent în Republica Moldova nu există un act norma-
tiv special care ar reglementa raporturile dintre companiile de taxi şi pasa-
geri. Deşi la soluţionarea litigiilor care apar instanţele judecătoreşti aplică 
dispoziţiile Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor60 şi Re-
gulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea 

60 Legea Republicii Moldova nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003. 
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Guvernului R.M. nr.854 din 2006, normele date nu acoperă toate aspectele 
relaţiilor juridice stabilite între părţi. Mai mult ca atât, în cazul transportului 
interurban cu autobuze şi celui urban cu taxi şi maxi-taxi (microbuze), în sa-
lonul mijlocului de transport nu sunt afişate regulile de transport, acest lucru 
fiind respectat doar în cazul transportului urban cu troleibuze şi autobuze.

4. Subliniem faptul că în cazul unor categorii de persoane care deţin dreptul 
legal de a călători gratuit cu transportul public – veteranii de război, depu-
taţii, consilierii locali, poliţiștii ș.a., deși s-ar crea impresia că pentru aceste 
persoane contractul de transport este unul gratuit și unilateral, în realitate 
plata se realizează, doar că plătitor nu este pasagerul, ci administraţia publi-
că centrală și locală, care din buget transferă anumite sume de bani pe con-
tul întreprinderilor de transport pentru acoperirea cheltuielilor respective.

5. Considerăm necesar că în Regulamentul transporturilor auto de călători și 
bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.854 din 2006, trebuie 
să fie prevăzută vârsta minimă de la care minorii ar putea călători cu trans-
portul public fără însoţirea reprezentanţilor lor. Până atunci însă, legislaţia 
naţională nu stabilește dreptul minorilor cu vârsta până la 7 ani de a că-
lători de sine stătător și nici o interdicţie în acest sens nu există, de aceea 
în practică decizia de a încheia sau nu contractul de transport cu acești 
minori rămâne la discreţia persoanelor responsabile de vânzarea biletelor 
sau a conducătorilor mijloacelor de transport.

I. Transportul auto internaţional de pasageri și bagaje
1. Consideraţii generale
Transportul auto de pasageri se face în baza autorizaţiei eliberate de 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al R.M. Însă pe 
lângă autorizaţie, în timpul transportului şoferul trebuie să posede cu el un 
set întreg de documente, cum sunt: licenţa de prestarea a transportului auto de 
călători şi bagaje (pe rute regulate sau neregulate, după caz); graficul şi schema 
de circulaţie; poliţe de asigurare; foile de parcurs etc.

La efectuarea curselor regulate internaţionale de călători, cerinţele sunt şi 
mai mari. În primul rând, agentul transportator trebuie să-şi găsească în ţara 
de sosire un transportator în calitate de partener, cu care să încheie contract 
de efectuare a rutei în paritate. Prin această modalitate există mai multă certi-
tudine că rutele se vor efectua fără întreruperi, iar în cazuri excepţionale (acci-
dente, defecţiuni ale mijlocului de transport, calamităţi naturale ş.a.), partene-
rul străin va interveni pentru a salva situaţia.
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Pe lângă aceasta, sunt necesare autorizaţii de deschidere a rutei din partea 
ministerului de transport al ţării de sosire, iar în cazul când prin tranzit se 
traversează teritoriul altor state, sunt necesare şi autorizaţii de tranzit, elibe-
rate de ministerul de transport al acelor state.

Cerinţe speciale există şi pentru şoferi. La efectuarea rutei internaţionale se 
admit numai şoferii care dispun de legitimaţie de şofer internaţional (numit şi 
certificat de competenţă), eliberată de Asociaţia Internaţională a Transportatori-
lor Auto din R.M., care efectuează cursurile de instruire şi calificare a şoferilor.

Dificultate prezintă şi obţinerea vizei de călătorie pentru şoferi. Or, deschi-
derea unei vize de fiecare dată necesită timp şi cheltuieli suplimentare.

2. Autorizaţia de călătorie. Deschiderea rutelor internaţionale noi
Deschiderea rutelor internaţionale noi, modificarea sau închiderea celor 

existente se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Dru-
murilor al R.M., în comun cu organul de stat competent al celuilalt stat, în 
baza acordurilor bilaterale încheiate.

La moment, Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale privind 
transportul auto internaţional de pasageri şi mărfuri cu mai multe ţări, şi anume: 
România, Ucraina, Bulgaria, Danemarca, Lituania, Cehia, Armenia, Regatul 
Ţărilor de Jos, Germania, Uzbekistan, Kazahstan, Azerbaidjan, Turcia, Belgia, 
Estonia, Elveţia, Spania, Slovacia, Macedonia, Slovenia, Polonia, Finlanda61.

61 Acord nr.AGRMGR din 28.10.1992 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ro-
mâniei în domeniul transporturilor rutiere, în Monitorul Oficial nr.000 din 28.10.1992; 
Acord nr.RMBULT din 12.12.1994 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Republicii Bulgaria privind transportul rutier internaţional de pasageri și mărfuri, în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 03.04.1997; Acord între Guvernul 
Republicii Moldova și Guvernul Regatului Danemarcei privind transportul internaţi-
onal rutier de pasageri și mărfuri din 21.01.1994, în ed. of. „Tratate internaţionale”, 
1999, volumul 18, p.338; Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Repu-
blicii Lituania cu privire la transporturile auto internaţionale de pasageri și mărfuri 
din 08.06.1995, în ed. of. „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 19, p.344; Acord între 
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe cu privire la transportul 
rutier internaţional din 26.05.1998, în ed. of. „Tratate internaţionale”, 2001, volumul 
24, p.63; Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia 
privind traficul auto internaţional din 30.10.1996, în ed. of. „Tratate internaţionale”, 
1996, volumul 23, p.4; Acord între Guvernul Republicii Moldova și Regatul Ţărilor de 
Jos privind transportul internaţional rutier din 29.10.1996, în ed. of. „Tratate interna-
ţionale”, 1999, volumul 20, p.24; Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Republicii Federative Germania cu privire la transporturile rutiere internaţional de 
persoane și mărfuri din 11.10.1995, în ed. of. „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 
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Sistemul astfel organizat prin acorduri bilaterale prezintă un mare avan-
taj, fiindcă orice întreprindere de transporturi poate obţine în propria sa ţară 
autorizaţia necesară pentru a avea acces la folosirea drumurilor publice ale 
altui stat.

În fiecare an, statele contractante stabilesc de comun acord numărul de 
autorizaţii prezumate ca necesare pentru transporturile din anul următor 
dintre cele două ţări. Cu aceasta se ocupă în detaliu Comisiile mixte (moldo-ro-
mâne, moldo-ucrainene etc.), compuse din specialişti în transporturile rutiere 
şi care stabilesc numărul de autorizaţii pentru schimbul anual (pct.1.1 (a) din 
Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor 
unitare pentru traficul auto internaţional, aprobată prin Ordinul Ministrului 
Transporturilor nr.11 din 16.01.2010, nepublicată în Monitorul Oficial).

19, p.14; Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan 
cu privire la traficul auto internaţional din 21.11.1995, în ed. of. „Tratate internaţiona-
le”, 1999, volumul 22, p.475; Acord cu privire la transportul rutier internaţional între 
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia din 03.06.1994, în ed. of. 
„Tratate internaţionale”, 1999, volumul 21, p.394; Acord nr.RMBELG din 21.05.1996 
între Guvernul Republicii Moldova și Regatul Belgia privind transportul rutier, în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 21.05.1997; Acord nr.RMEST din 
21.04.1997 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia cu pri-
vire la transporturile auto internaţionale de pasageri și mărfuri, în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr.000 din 21.04.1997; Acord nr.GRMCFE din 10.09.1998 între 
Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elveţian privind transporturile ru-
tiere internaţionale de pasageri și mărfuri, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.000 din 10.09.1998; Acord nr.2005 din 20.05.1999 între Guvernul Republicii Moldo-
va și Guvernul Regatului Spaniei privind transportul auto internaţional, în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 20.05.1999; Acord nr.1507 din 15.07.1999 pri-
vind transportul auto internaţional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Re-
publicii Kazahstan, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.000 din 15.07.1999; 
Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind trans-
portul rutier internaţional de pasageri și mărfuri din 30.05.2000, în ed. of. „Tratate 
internaţionale”, 2001, volumul 24, p.423; Acord între Guvernul Republicii Moldova și 
Guvernul Republicii Macedonia privind transportul rutier internaţional de pasageri 
și mărfuri din 30.05.2000, în ed. of. „Tratate internaţionale”, 2005, volumul 21, p.21; 
Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia cu privire la 
transportul rutier internaţional din 11.02.2000, în ed. of. „Tratate internaţionale”, 2001, 
volumul 24, p.431; Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii 
Polone privind transporturile auto internaţionale din 10.12.1997, în ed. of. „Tratate 
internaţionale”, 1999, volumul 23, p.215; Acord între Guvernul Republicii Moldova și 
Guvernul Republicii Azerbaidjan privind traficul auto internaţional din 27.11.1997, în 
ed. of. „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 23, p.11; Acord între Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul Republicii Finlanda cu privire la transportul rutier internaţional 
din 24.06.1997, în ed. of. „Tratate internaţionale”, 2005, volumul 32, p.224.
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Autorizaţia reprezintă un document de strictă evidenţă (un formular), 
căruia i se atribuie seria şi numărul de ordine. Eliberarea autorizaţiilor se 
face contra plată. Mărimea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor este stabilită 
prin anexa nr.3 la Legea fondului rutier nr.720 din 02.02.199662, iar mijloacele 
băneşti acumulate se folosesc la reparaţia şi construcţia drumurilor.

Autorizaţia poate fi folosită numai de acel transportator, pe numele căruia 
a fost eliberată, şi nu poate fi transmisă unei alte persoane. Mai mult ca atât, în 
autorizaţie se înscrie şi numărul de înmatriculare al mijlocului de transport cu 
care se va efectua ruta. De aceea, transportatorii solicită mai multe autorizaţii (câte 
4-5), pentru fiecare autovehicul în parte. Controlul asupra utilizării autorizaţiilor 
este efectuat de Instituţia Publică „Agenţia Naţională Transport Auto”.

Convenţional, putem delimita trei etape în procesul de deschidere a noilor 
rute, şi anume:

Prima etapă. Pentru a deschide o rută nouă – să admitem Chişinău-Praga, 
transportatorul din Republica Moldova mai întâi trebuie să găsească un trans-
portator din Cehia, care să fie de acord la efectuarea curselor în regim de pari-
tate (de exemplu, 50% din curse să le efectueze transportatorul ceh şi 50% cel 
moldovean) şi să accepte încheierea contractului de efectuare a rutei în pari-
tate (contract de colaborare).

A doua etapă. Mai apoi, transportatorul moldovean trebuie să facă o adre-
sare către Ministerul transporturilor cerând permisiunea privind începerea 
perfectării documentelor. Ministerul acordă această permisiune prin eliberarea 
permisului de activitate pe rută. Pentru a obţine permisul de activitate pe rută, 
transportatorul va trebui să depună la minister un dosar care va cuprinde:
a) licenţa pentru activitatea de transport: este eliberată de Camera de Licenţiere. 

În licenţă se indică genul de activitate pentru a cărui desfăşurare aceasta este 
eliberată („Transportul auto de călători în folos public”, în corespundere cu 
art.8 pct.15 al Legii nr.451 din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de 
activitate63), numărul, seria, data eliberării şi data până când este valabilă.

 Pe verso la licenţă este amplasată o anexă, în care se specifică mijlocul de 
transport (tipul, marca şi numărul de înmatriculare) cu care poate fi prestat 
genul de activitate indicat în licenţă64.

62 Legea fondului rutier nr.720 din 02.02.1996, publicată în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova nr.247-251 din 17.12.2010.

63 Legea nr.451 din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.108-109 din 06.09.2001. 

64 De asemenea, în anexa la licenţă sunt stabilite o serie de condiţii pentru transportatori, 
nerespectarea cărora dă temei organului de licenţiere de a retrage licenţa. Astfel, titu-
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b) certificatul de conformitate: este eliberat de o organizaţie de certificare, po-
trivit cerinţelor Serviciului de Standardizare şi Metrologie al R.M. Docu-
mentul atestă conformitatea autovehiculelor care urmează a fi utilizate la 
transport cu standardele în domeniu, iar în anexă se indică lista acestora, 
pentru care certificatul este valabil.

c) certificatul de clasificare a autocarelor după stele (deşi pct.6 din Regulament 
cere prezenţa acestui certificat, în practică ministerul nu are nevoie de el. 
Altfel spus, acest certificat de facto nu este necesar, iar ministerul acceptă 
dosarul şi fără certificatul respectiv);

d) certificatul de competenţă profesională a șoferilor (legitimaţia de șofer in-
ternaţional): este eliberat de Asociaţia Internaţională a Transportatorilor 
Auto din R.M. (AITA), cu termen de valabilitate de 3 ani; sunt necesare 
certificatele a cel puţin doi șoferi, deoarece rutele internaţionale se efectu-
ează cu doi șoferi;

e) proiectul orarului de circulaţie pe ruta respectivă. Este cerut la pct.43 din 
Regulament și trebuie să cuprindă punctul de pornire și sosire, localităţile 
în care sunt prevăzute staţionări, durata de staţionare, distanţele, orele de 
plecare, punctele de trecere a frontierei de stat și ţările de tranzit.

 Cea mai mare problemă cu aceste grafice este că în Republica Moldova sunt 
puţini specialiști capabili de a le întocmi, dar și aceștea comit greșeli. Or, 
graficul trebuie întocmit cu atâta precizie, încât șoferii să se poată încadra 
în orarul dat, altfel cele mai mici devierii (chiar și până la 20 de minute) se 
pot solda cu amenzi aplicate de organele de poliţie ale altor state65.

f) schema rutei: constituie o reprezentare grafică, realizată la computer, în 
care se indică harta și traseul conturat, începând cu punctul de pornire și 
până la punctul de destinaţie.

larul de licenţă este obligat: 1) Să desfășoare activitatea licenţiată în conformitate cu 
cadrul legislativ-normativ, tratatele internaţionale și acordurile interguvernamentale 
în domeniu, la care Republica Moldova este parte; 2) Să ţină registrele de evidenţă a 
controalelor medicale a conducătorilor auto, a foilor de parcurs, a biletelor de călătorie 
eliberate și a controalelor tehnice a mijloacelor de transport la ieșirea din locul parcării 
pentru efectuarea transportării călătorilor; 3) Să respecte normele de protecţie a securi-
tăţii pasagerilor, securităţii circulaţiei rutiere și normele de protecţie a muncii de către 
personalul angajat; 4) Să dispună de cadre calificate (inginer-mecanic, medic și șoferi 
care să posede legitimaţie de șofer internaţional). 

65 O bună parte dintre transportatorii din republică au renunţat la rutele internaţionale 
anume din considerentul că graficele lor nu erau exacte; șoferii nu se puteau încadra în 
orarul de circulaţie, iar organele de poliţie le aplicau în continuu amenzi. 
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A treia etapă. În cazul obţinerii avizului pozitiv de la Minister, se va trece 
la cea de-a treia etapă de perfectare a documentelor, în care transportatorul va 
aduna și va prezenta Ministerului următoarele documente:
1) contractul încheiat cu un partener străin din ţara de destinaţie pentru efec-

tuarea la paritate a rutei (cursei). Prin aceasta se asigură o mai bună garan-
ţie că dacă unul dintre transportatori nu va putea efectua ruta, va interveni 
celălalt pentru a o continua. Deși în mod normal ar trebui ca cursele să 
fie efectuate de ambii transportatori, așa cum s-a angajat prin contract, în 
practică acest lucru nu se respectă, astfel încât toate cursele pot fi realizate 
de unul și același transportator. Prezenţa acestui contract este mai mult 
una formală, iar în practică nimeni nu verifică respectarea parităţii66. Cu 
atât mai mult că nici legea nu obligă transportatorii să respecte paritatea, 
prin urmare este posibil și suficient ca unul să efectueze toate cursele.

2) actul ce confirmă abilitarea partenerului străin de către organul competent 
din ţara de origine pentru efectuarea transporturilor internaţionale de că-
lători. Cu alte cuvinte, se are în vedere licenţa. În practică, adeseori apar 
semne de întrebare, deoarece peste hotare (în Germania, Franţa, Spania 
etc.) nu există un așa număr mare de documente cum sunt în Republica 
Moldova. La ei într-un singur act se includ toate celelalte. Prin urmare, 
atunci când le explici partenerilor străini să prezinte careva acte suplimen-
tare, ei rămân nedumeriţi, motivând că nu au auzit de ele.

3) duratele de conducere și odihnă pentru șoferii pe rută. După cum s-a men-
ţionat, toate cursele internaţionale se efectuează cu doi șoferi: primul se va 
afla la volan 4 ore, apoi va prelua al doilea.

4) tariful de transportare a călătorilor, coordonat de ambii parteneri. După ce 
au fost convenite de ambele părţi, tarifele oricum trebuie aprobate de orga-
nele competente ale ambelor ţări.
Toate aceste documente, perfectate în limbile ambilor ţări, semnate de am-

bii transportatori și aplicată ștampila acestora, se prezintă Ministerului în 3 
exemplare. Primind pachetul de documente, Ministerul le va expedia organu-
lui competent al ţării partenere și al celei de tranzit pentru obţinerea autori-
zaţiilor. Autorizaţiile obţinute se eliberează transportatorilor contra plată sau 
gratuit, reieșind din prevederile acordurilor bilaterale.

66 În practică, cele mai multe probleme șoferii le au cu colaboratorii Serviciului Vamal. 
În timpul verificării actelor, ei remarcă că la cursa respectivă figurează și un al doilea 
transportator, pe când cursele le efectuează un singur transportator. Cu toate acestea, 
ei nu sunt în drept de a stabili careva interdicţii sub acest aspect. 
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3. Condiţiile cerute faţă de mijlocul de transport.  
Cerinţele pentru șoferi

Pentru a putea deschide o rută nouă, solicitantul trebuie să aibă în proprie-
tate sau în folosinţă un mijloc de transport – autobuz, microbuz sau autocar. 
Cum deseori se întâmplă, agenţiile de transport nu au mijloace de transport în 
proprietate, dar le preiau în locaţiune, pe o anumită perioadă de timp67.

Primul lucrul care urmează a fi efectuat constă în încheierea unui contract 
de locaţiune (sau de comodat, dacă proprietarul autovehiculului acceptă să-l 
acorde în posesiune şi folosinţă cu titlu gratuit). Mai apoi, mijlocul de transport 
trebuie înregistrat pe numele transportatorului. Procedura de întregistrare 
se face la Direcţia de înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor 
auto din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei al R.M. Noului deţinător 
al autovehiculului i se oferă certificatul de înmatriculare, în care se indică 
numărul şi seria certificatului, denumirea noului deţinător, numărul de în-
matriculare, marca, modelul, tipul autovehiculului, anul fabricaţiei, numărul 
motorului şi a caroseriei, culoarea.

Pe lângă acesta, periodic (o dată la 6 luni) autovehiculul trebuie să supus 
testării tehnice, la una din staţiile de testare din republică, care eliberează un 
document, numit Raportul de verificare tehnică a vehiculului.

De fiecare dată, înainte de pornirea în cursă, autovehiculul este supus re-
viziei tehnice de către mecanicul pe transport al întreprinderii, care înscrie 
datele în Registru reviziei tehnice şi în foaia de parcurs, însoţite de semnătură 
şi ştampilă68.

Cerinţe pentru şoferi. La cursele internaţionale participă cel puţin doi 
şoferi. Înaintea de pornirea în rută, şoferii trec în mod obligatoriu controlul 
medical. Dacă starea sănătăţii este corespunzătoare, medicul permite ieşirea 
şoferului pe rută. Rezultatele controlului medical se înscriu de medic în Regis-

67 Proprietarul vine cu mijlocul de transport, îl acordă în locaţiune întreprinderii de trans-
port, aceasta îl pune pe rută și achită lunar locatorului o parte din câștig, conform înţele-
gerii din contract. Adeseori, proprietarii de autovehicule dispun de legitimaţie de șofer și 
se angajează în calitate de șofer pe rută. În relaţie cu întreprinderea de transport el devine 
un salariat în baza contractului individual de muncă, încheiat pe termen determinat. Sunt 
foarte rare cazurile când șoferii își crează propria companie de transport, fiindcă aceasta 
necesită cunoștinţe speciale, cheltuieli, experienţă etc. De aceea, ei se asociază unui trans-
portator care se ocupă cu partea formală, documentară, a deschiderii rutei. 

68 Actualmente, toate companiile de transport internaţional din ţară sunt obligate să aibă 
angajat un mecanic (ca muncă de bază sau prin cumul), funcţia căruia constă în verifi-
carea stării tehnice a mijloacelor de transport înainte de pornirea lor în cursă. 
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trul de evidenţă a controlului medical, însoţite de semnătura şi ştampila medi-
cului, care se aplică şi în foaia de parcurs69.

Bineînţeles, şoferii trebuie să posede legitimaţie de şofer internaţional, cu 
termen de valabilitate neexpirat, precum şi viză de călătorie. De obicei, cu des-
chiderea vizei de călătorie se ocupă întreprinderea de transport.

Şoferii care efectuează transporturi de călători trebuie să fie în vârstă de cel 
puţin 21 de ani (art.5). Zilnic, perioada de aflare a şoferului la volan nu trebuie 
să depăşească 9 ore70, iar după 4 ore şi jumătate de conducere, şoferul trebuie 
să facă o pauză de cel puţin 45 de minute (art.6 şi 7)71.

4. Transportul auto internaţional neregulat  
(ocazional) de pasageri

Transporturile auto internaţionale ocazionale de călători se efectuează 
în corespundere cu Acordul privind transportul internaţional ocazional de 
călători cu autocarul şi autobuzul, numit pe scurt Acordul INTERBUS, sem-
nat la Bruxelles la 28 septembrie 200072. Aceste transporturi pot fi de două fe-
luri: liberalizate, adică scutite de autorizaţii, şi neliberalizate, care se efectuează 
în bază de autorizaţii.

Transporturile scutite de autorizaţii, efectuate de transportatorii 
înregistraţi în Republica Moldova, sunt de următoarele tipuri:

– servicii cu ușile închise – se realizează cu același autobuz sau autocar, care 
transportă același grup de călători de-a lungul călătoriei și îl aduce înapoi 
la locul de plecare. Locul de plecare se află pe teritoriul Republicii Moldova.

– servicii în care călătoria tur se efectuează încărcat, iar cea retur în gol. 
Locul de plecare se află în Republica Moldova.

69 Ca și în cazul mecanicului, întreprinderile de transport internaţional din republică 
sunt obligate să dispună de serviciile unui medic (în baza contractului individual de 
muncă). Medicul se prezintă cu 30 de minute până la începerea cursei și verifică starea 
sănătăţii șoferilor (o mare atenţie se acordă tensiunii arteriale). 

70 Prin excepţie, se admite prelungirea acesteia cu încă o oră, dar numai de două ori pe 
săptămână.

71 Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează trans-
porturi internaţionale pe șosele (A.E.T.R.) din 01.07.1970 (statul nostru a aderat prin 
Hotărârea Parlamentului nr.1318-XII din 02.03.1993), publicat în ed. of. „Tratate inter-
naţionale”, 1998, volumul 4, p.109. 

72 În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova se aplică Regulamentul pentru implimen-
tarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul și 
autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28.09.2000, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului R.M. nr.456 din 24.04.2007, publicat în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova nr.64 din 11.05.2007. 
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– servicii în care călătoria tur se efectuează în gol și toţi călătorii sunt 
îmbarcaţi din același loc.

Călătoria se face în baza foilor de parcurs, numite INTERBUS. Ele repre-
zintă niște formulare tipice care urmează a fi completate de către șoferi sau, 
după caz, de alţi angajaţi al firmei, înainte de pornire. Deoarece șoferul pri-
mește mai multe foi de parcurs, toate completate la fel, setul se numește carne-
tul cu foi de parcurs.

În toate cazurile, la carnetul сu foile de parcurs INTERBUS se anexează 
contractul de transport încheiat cu grupul de călători (cel mai frecvent, cu 
agenţia de turism) prin care se confirmă scopul călătoriei. Contractul trebuie 
să conţină obligatoriu clauze cu privire la: data şi locul (ţara) încheierii contrac-
tului; data şi locul (ţara) formării grupului; data şi locul (ţara) îmbarcării 
călătorilor; locul (ţara) de destinaţie.

Uneori se poate întâmpla ca un autobuz aflat pe rută în străinătate, să fie ac-
cidentat sau defectat. În asemenea situaţie, se permite ca autobuzul sau autoca-
rul care pleacă din Republica Moldova pentru a înlocui mijlocul de transport 
defectat sau accidentat din străinătate, să se deplaseze în baza foii de parcurs 
INTERBUS, în care se face menţiunea „Pentru înlocuirea autocarului defectat 
(şi numărul)”. Foaia de parcurs INTERBUS se eliberează în mod special de 
către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al R.M.73

În situaţia transporturilor neliberalizate, este necesară eliberarea unei auto-
rizaţii. Pentru obţinerea autorizaţiei, agentul tranportator va înainta către Minis-
terul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor o cerere. Ministerul va exami-
na cererea şi în caz de aprobare, o va trimite autorităţilor competente din alte state.

Problema practică care apare este că operatorii de transport moldoveni 
utilizează foile de parcurs INTERBUS şi pentru rutele regulate, astfel încât 
transportul ocazional dobândeşte caracter de serviciu regulat, încălcându-
se prevederile acordului INTERBUS74. Mulţi transportatori moldoveni, prin 
această modalitate efectuează nelegal transportul de călători peste hotare.

73 De fiecare dată, foaia de parcurs INTERBUS în original se păstrează în autobuz sau în 
autocar pe tot parcursul călătoriei.

74 Problema dată a fost deseori ridicată la nivel de comisii interstatale. Însă de fiece dată 
când este informată, partea moldovenească promite să intensifice controlul privind 
derularea serviciilor ocazionale, dar lucrurile rămân neschimbate. În acest sens, a se 
vedea pct.3 al Protocolului Comisiei mixte dintre România și Republica Moldova în do-
meniul transportului rutier (Baia Mare, 26-27 ianuarie 2010), publicat pe site-ul oficial 
al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Republica Moldova (AITA), 
http://aita.md/default.aspx (vizitat 15.01.2011).
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5. Problemele transportului auto internaţional de pasageri  
al Republicii Moldova

1. Cele mai multe conflicte din transportul auto de călători al Republicii 
Moldova i-au naştere între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Dru-
murilor pe de o parte, şi agenţii transportatori pe de altă parte, în legătură cu 
eliberarea de către Minister a autorizaţiilor de deschidere a noilor rute (curse).

Potrivit pct.17 din Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 28.07.2006, rutele regulate sunt 
organizate pe baza analizei legăturilor economice şi sociale dintre localităţi, 
luându-se în considerare frecvenţa deplasărilor populaţiei, corelarea cu alte ti-
puri de transport şi cu rutele de transport auto de pasageri aflate în funcţiune. 
Temei pentru organizarea transporturilor regulate de pasageri îl constituie 
analiza cerinţelor populaţiei, agenţilor economici, autorităţilor administraţiei 
publice, situaţiei existente şi a altor factori.

Pe de altă parte, la pct.20 lit.(b) al aceluiaşi Regulament, se menţionează 
că deschiderea rutei (cursei) noi este refuzată în cazul când pe ruta (cursa) 
solicitată sau pe alte rute în direcţia respectivă, în orarul de circulaţie al cărora 
este inclusă localitatea dată, activează alt transportator, care satisface pe deplin 
cerinţele populaţiei în transporturi.

În practică, aceste două norme vin în conflict, deoarece organul de stat 
poate elibera autorizaţie de deschidere a rutei sau poate refuza eliberarea aces-
teia făcând trimitere, după caz, la pct.17 sau la pct.20 din Regulament, şi fără 
a aduce careva explicaţii în acest sens. Acest fapt generează nemulţumiri din 
partea agenţilor transportatori. Ca exemplu, aducem un caz când reclamantul 
s-a adresat cu acţiune în judecată împotriva Ministerului Transporturilor şi 
a invocat că ministerul a eliberat noi autorizaţii pe ruta Chişinău-Bucureşti, 
dar nu a ţinut cont de pct.20 lit.(b) din Regulament şi nu a luat în consideraţie 
faptul că în direcţia respectivă sunt deschise deja curse cu itinerar asemănător, 
deservite de alţi transportatori75.

Instanţa de judecată a respins argumentele reclamantului, motivând că 
„într-adevăr, în orarul de circulaţie Chişinău-Bucureşti activează mai mulţi 
transportatori, însă la ruta Chişinău (08:00) – Bucureşti (08:00) nu activează 

75  Reclamantul consideră că rutele existente la moment pe linia Chișinău – București (12 
curse zilnic) satisfac pe deplin necesităţile populaţiei privind deplasarea pe această di-
recţie, capacitatea medie de îmbarcare fiind mai mică de 40%.
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nici un transport, iar intervalul dintre rute (curse) este de o oră şi nu afectează 
activitatea transporturilor pe rutele existente în această direcţie”76.

În aşa mod, modalitatea de eliberare a autorizaţiilor de către Minister 
crează o situaţie confuză pe piaţa transporturilor din Republica Moldova. 
Până în prezent aşa şi nu au fost stabilite nişte criterii clare de eliberare a aces-
tor autorizaţii, iar normele din Regulament permit o interpretare largă, cu 
multe înţelesuri.

Se ajunge la o situaţie paradoxală, ieşită din limitele concurenţei loiale, când 
Ministerul Transporturilor eliberează în continuu autorizaţii de deschidere a 
noilor rute naţionale. În câştig sunt „micii afacerişti” care deţin, de regulă, un 
singur mijloc de transport (un microbuz) şi desfăşoară o activitate de scurtă 
durată, dar profitabilă, pe când transportatorii de bază cu investiţii mari şi de 
lungă durată în transport, activează în minus şi abandonează afacerea (circulă 
cu doar 35-40% din numărul de pasageri)77.

2. Un alt aspect important ţine de procedura judecătorească, şi anume, că 
instanţa de contencios administrativ nu este competentă să se pronunţe asu-
pra oportunităţii actului administrativ cu privire la acordarea autorizaţiei 
de deschiderea a noilor rute, ci este în drept de a se pronunţa numai asupra 
legalităţii actului administrativ. Într-o decizie a sa, Curtea Supremă de Justiţie 
a R.M. s-a expus că instanţele judecătoreşti trebuie să respecte prevederile 
Legii contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 care prevede că 
instanţa de contencios administrativ nu este competentă să se pronunţe asupra 
oportunităţii actului administrativ şi a operaţiunilor administrative care au stat 
la baza emiterii acestuia urmând a se pronunţa exclusiv asupra legalităţii actu-
lui administrativ (art.26 alin.(2)). Organul competent este Agenţia Naţională 
Transport Auto al Republicii Moldova şi numai aceasta decide în privinţa cur-
selor şi a rutelor de transport auto de pasageri78.

76 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M. din 27 octombrie 2010, dosarul nr.3r-1818/10. Arhiva Judecătoriei Centru, mun.
Chișinău.

77 Activitatea transportului ilicit de călători a luat o amploare care poate aduce la distru-
gerea sistemului de rute regulate și falimentarea transportatorilor ce activează legal. În 
ultimii ani au fost deschide o sumedenie de rute regulate, iar la deschiderea lor nu se 
ţine cont de fluxul de călători din regiunea respectivă. 

78 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M. din 24 noiembrie 2010, dosarul nr.3r-1761/10. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.
Chișinău.
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Cu alte cuvinte, reiese că toată competenţa în legătură cu noile rute care se 
deschid revine organului de resort (Ministerul Transporturilor şi Infrastruc-
turii Drumurilor al R.M. în componenţa căruia se află şi Agenţia Naţională 
Transport Auto), iar instanţele judecătoreşti urmăresc doar respectarea 
parametrilor legali, dar nu şi a celorlalţi factori care determină eliberarea 
autorizaţiilor, cum sunt interesele personale sau de grup, faptul că pe ruta 
respectivă există şi alţi transportatori, fluxul redus de pasageri ş.a.79

3. Din nefericire, biletele la transportul auto regulat internaţional de 
călători în Republica Moldova se vând potrivit vechiului sistem sovietic, prin 
completarea blancurilor de bilete din hârtie cu stiloul80. Procedura respectivă 
a devenit de acum ridicolă şi ineficientă: contabilul întreprinderii merge 
săptămânal la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, preia 
sub semnătură blancurile de bilete, iar la vânzarea lor, le completează cu sti-
loul. Dacă se comit erori cu ocazia completării unui bilet, acesta este declarat 
nevalabil şi se restituie Ministerului, sub titlul de „anulat”.

Într-adevăr, sistemul respectiv de comercializare a biletelor auto la rutele 
regulate internaţionale de călători a devenit unul vechi şi desuet. În acelaşi 
timp, din partea Ministerului nu există interes de a promova biletele electro-
nice, deoarece blancurile sus-menţionate sunt cumpărate de către transpor-
tatori, astfel încât Ministerul are şi un câştig important din comercializarea 
acestora. Un alt factor este lipsa persoanelor competente, care ar putea realiza 
schimbările respective. La moment, Republica Moldova nu dispune de cadre 
bine pregătite pentru a lucra la asemenea nivel.

Problema majoră este că transportatorii moldoveni, care efectuează rute 
regulate de călători în Uniunea Europeană, întâmpină mari dificultăţi. În tot 
spaţiul european, biletele de călători se comercializează în format electronic, 
pe când în Republica Moldova, comercializarea acestora se face prin bilete din 

79 Însă aici apare întrebarea: dacă organul de stat comite abuz, dar respectând limitele le-
gii, cum poate micul întreprinzător să-și apere drepturile și interesele legitime? Or, așa 
cum am subliniat, instanţa de judecată în cazul dat nu are nici o treabă. Prin urmare, 
se menţine riscul evident de distrugere în viitorul apropiat a sistemului de transport de 
călători în plan naţional. 

80 Mihalache I. Problemele transportului auto regulat internaţional de călători și bagaje 
în Republica Moldova, publicat în Rezumatele comunicărilor la Conferinţa știinţifică 
internaţională „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacităţii de inovare”, 
consacrată aniversării a 65-a a USM, din 21-22 septembrie 2011. Volumul I. Chișinău: 
CEP USM, 2011, p.203.
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hârtie, scrise cu stiloul. În aşa mod, sistema moldovenească de vânzare a bile-
telor devine ridicolă în plan internaţional.

Ca model de schimbare, ar putea servi comercializarea biletelor electron-
ice din transportul aerian. Actualmente, toate companiile aeriene, inclu-
siv cele din Republica Moldova, vând bilete electronice la avion. Vânzările 
se efectuează prin intermediul unei baze de date specializate (Amadeus, şi 
mai nou – Gabriel) la care au acces companiile aeriene şi agenţiile turistice. 
Călătorii pot cumpăra biletul la avion prin Internet sau prin telefon mobil. 
Achitarea se face prin transfer bancar sau prin numerar. Biletul este primit 
după efectuarea plăţii, prin e-mail, fax, telefon mobil sau la ghişeul agenţiei de 
vânzări. Numele călătorului este înscris în sistemul computerizat de vânzare 
a biletelor, astfel încât la îmbarcare nu mai este necesară prezentarea biletului.

4. Poate cele mai mari „dureri de cap” agenţilor economici din Republica 
Moldova (inclusiv celor din transport), le generează controalele sistematice din 
partea organelor de stat (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Stan-
dardizare şi Metrologie, Agenţia Naţională cu privire la Protecţia Concurenţei, 
Inspecţia Muncii etc.). Practica ne dovedeşte că scopul în sine al acestor contro-
ale constă în depistarea „cu orice preţ” a neajunsurilor şi aplicarea amenzilor81.

81 În planul susţinerii activităţii de întreprinzător, sistemul actual de control din partea or-
ganelor de stat se dovedește a fi imperfect și ineficient, deoarece „destabilizează” activita-
tea agentului economic, generează emoţii negative, dezordine sub toate aspectele, tergi-
versează gestionarea afacerii și inhibă unele iniţiative de succes ale întreprinzătorilor. 
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Capitolul VII
TRANSPORTUL AUTO DE MĂRFURI

Planul
1. Avantajele și dezavantajele transportului auto de mărfuri
2. Definirea contractului de transport auto de mărfuri
3. Particularităţile contractului de transport auto de mărfuri
4. Subiecţii contractului: clientul, cărăușul și destinatarul
5. Încheierea contractului de transport auto de mărfuri
6. Forma contractului. Scrisoarea de trăsură

6.1. Abordare generală
6.2. Discuţii asupra formei contractului
6.3. Funcţiile scrisorii de trăsură
6.4. Numărul de exemplare ale scrisorii de trăsură
6.5. Jurisprudenţa naţională în legătură cu întocmirea scrisorii de trăsură

7. Plata preţului de transport
8. Punerea la dispoziţie a mijlocului de transport pentru încărcare
9. Primirea mărfii la transport
10.  Sancţiunea pentru reţinerea mijloacelor de transport  

 la încărcare (descărcare)
11.  Transportarea mărfii
12. Preluarea mărfii de către destinatar

12.1. Transferul dreptului de dispoziţie
12.2. Retenţia mărfii
12.3. Divergenţe la preluare. Expertiza mărfii

13.  Prescripţia în cazul pierderii mărfii. Problema termenelor
14.  Răspunderea cărăușului

14.1. Consideraţii generale privind răspunderea cărăușului
14.2. Răspunderea pentru integritatea mărfurilor
14.3. Răspunderea pentru întârziere

15.  Concluzii și recomandări
I. Transportul auto de mărfuri pe termen lung

1. Consideraţii generale
2. Istoricul apariţiei
3. Încheierea contractului. Comanda de transportare a mărfurilor
4. Părţile și obiectul contractului
5. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie a R.M.



II. Transportul auto internaţional de mărfuri (CMR)
1. Aspecte introductive
2. Condiţiile necesare pentru aplicarea Convenţiei CMR
3. Încheierea contractului de transport de mărfuri tip „CMR”
4. Documentele anexate la contract
5. Abordarea jurisprudenţei Curţii Supreme de Justiţie a R.M.
6. Drepturile și obligaţiile părţilor la contract
7. Reclamaţii și acţiuni în judecată

7.1. Condiţii de înaintare (forma, termenul)
7.2. Reclamaţii și acţiuni în cazul transporturilor efectuate  

de mai mulţi cărăuși
8. Asigurarea mărfurilor
9. Răspunderea părţilor
10. Exonerarea de răspundere
11. Contractele încheiate sub acoperirea carnetelor TIR

1. Avantajele și dezavantajele transportului auto de mărfuri
Transportul de mărfuri în ţara noastră se realizează preponderent cu trans-

portul auto. Privilegiul se explică prin aceea că suprafaţa teritorială a statului 
este relativ mică, fapt ce avantajează transportul auto și diminuează accesul 
altor tipuri de transport, cum sunt cel aerian și maritim.

Deplasarea mărfurilor cu transportul auto are mai multe avantaje în raport 
cu alte tipuri de transport, și anume: – face posibilă transportarea mărfurilor 
din poartă în poartă, eliminând operaţiunile costisitoare de transbordare; – 
reduce pericolul de deteriorare, pierdere sau avariere a mărfurilor; – realizează 
viteze comerciale mai mari decât în alte modalităţi de transport, contribuind 
la accelerarea circulaţiei mărfurilor; – necesită investiţii mai reduse, deoarece 
pentru efectuarea procesului de transport nu sunt necesare instalaţii speciale 
cum ar fi aeroporturi, porturi sau gări feroviare; – permit încărcarea mărfuri-
lor la locul unde acestea se află, deoarece mijloacele auto au acces în orice loc 
(pe câmp, în pădure etc.). Pot fi ușor redirijate pe parcurs, în funcţie de intere-
sul expeditorului sau destinatarului1.

Cu toate acestea, transportul de mărfuri pe cale auto are și unele dezavan-
taje: capacitatea redusă de transport; – e mai costisitor din punctul de vedere 

1 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-
mea, Iași, 2002, p.172-173.
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al combustibilului; – mai dependent de condiţiile meteo decât alte categorii de 
transport; – este influenţat de starea infrastructurii2.

2. Definirea contractului de transport auto de mărfuri
Definiţia contractului este redată în Regulamentul transporturilor auto de 

mărfuri, potrivit căruia agentul transportator se obligă să transporte mărfuri-
le încredinţate de client în punctul de destinaţie și să le transmită destinataru-
lui indicat în scrisoarea de trăsură, iar clientul se obligă să achite plata stabilită 
pentru transportarea mărfurilor (pct.13)3.

În Anexa nr.2 din Regulament este prevăzut „Contractul-model de trans-
port auto de mărfuri”. Acesta este pe larg utilizat în practică și cuprinde clauze 
cu privire la: denumirea și adresa părţilor; obiectul contractului; obligaţiile 
transportatorului; obligaţiile beneficiarului; achitarea transportului; respon-
sabilitatea părţilor.

Aplicarea modelului respectiv nu este obligatorie, iar practica ne dovedește 
că fiecare companie de transport își are propriile sale modele de contracte.

În România, spre exemplu, legislaţia nu definește contractul de transport 
auto de mărfuri. Teoria și practica juridică citează adeseori definiţiile date în 
Codul comercial4 și, respectiv, noul Cod civil al României5. Mai mult ca atât, în 
vechiul Cod civil român (în vigoare până în anul 2010) contractul de transport 
făcea parte din sfera locaţiunii de lucrări (art.1470 pct.2), ceea ce la etapa actu-
ală nu mai poate fi acceptat.

2 Făiniși F. Dreptul transporturilor. Ediţia a II-a. Editura Fundaţiei România de Mâine, 
București, 2005, p.112.

3 Regulamentul transporturilor auto de mărfuri, aprobat de Ministrul Transporturilor și 
Comunicaţiilor al R.M. la 09.12.1999, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova nr.42-44/141 din 20.04.2000.

4 Potrivit art.413 din Codul comercial al României, „contractul de transport are loc între 
expeditor sau acela care dă însărcinarea pentru transportul unui lucru, și întreprinză-
torul, care se obligă a-l face în numele său propriu și în socoteala altuia, ori între unul 
dintre aceștea și cărăușul ce se însărcinează a-l face”. Definiţia din Codul comercial 
român a fost supusă criticilor din mai multe puncte de vedere de către autorii de specia-
litate, inclusiv pentru faptul că este imprecis formulată (A se vedea: Piperea Gh. Dreptul 
transporturilor. Editura All Beck, București, 2003, p.21; Stanciu C. Dreptul transportu-
rilor. Editura C.H.Beck, București, 2008, p.63-64). 

5 Noul Cod civil al României (2009) a fost adoptat, promulgat, dar nu a intrat în vigoare. 
În manual a fost utilizat textul Codului civil preluat de pe http://www.dsclex.ro/coduri/
cciv1.htm (vizualizat 14.08.2010).
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3. Particularităţile contractului de transport auto de mărfuri
Contractul de transport auto de mărfuri se caracterizează prin anumite 

particularităţi:
În primul rând, reprezintă o varietate a contractului de transport și ocupă 

un loc aparte în acest sistem. Se distinge de alte contracte civile prin scopul 
contractului, care privește transportarea în spaţiu a mărfii cu un autovehicul, 
de la punctul de pornire și până la cel de destinaţie, ambele puncte fiind indi-
cate în scrisoarea de trăsură.

În al doilea rând, este cu titlu oneros, sinalagmatic și comercial. Spre deosebi-
re de contractul de transport de pasageri, care poate fi și gratuit (exemplul milita-
rilor în termen, poliţiștilor, veteranilor, deputaţilor, aleșilor locali), contractul de 
transport de mărfuri poate fi doar cu titlu oneros, fiind strict comercial.

Ca și în cazul altor contracte reglementate de legislaţia naţională, contrac-
tul de transport auto de mărfuri are caracter sinalagmatic. Pentru ambele 
părţi la contract, drepturile și obligaţiile sunt corelative și interdependente: 
cărăușul este obligat să preia marfa la transport, în timp ce clientului îi revine 
obligaţia de a plăti preţul în schimbul serviciilor care îi sunt prestate.

În al treilea rând, fiind un contract juridico-civil, contractul de transport 
auto de mărfuri se încheie potrivit normelor Codului civil6, Codului trans-
porturilor auto7, Regulamentului transporturilor auto de mărfuri, și altor acte 
normative în domeniu8. Norme imperative deși există, ele sunt mai puţine9.

În doctrina de peste hotare este întâlnită opinia că condiţiile contractului 
de transport auto de mărfuri ar fi fixate prin norme imperative10. Ideea respec-

6 Codul civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea R.M. nr.1107 din 06.06.2002, 
publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.82-86 din 22.06.2002.

7 Codul transporturilor auto al Republicii Moldova, adoptat prin Legea R.M. nr.116-XIV 
din 29.07.98, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90-91 din 01.10.98.

8 În text, toate actele normative, chiar dacă nu vor fi însoţite de abrevierea „R.M.” sau 
„Republica Moldova”, se subînţeleg ca fiind acte normative ale Republicii Moldova. 

9 Spre deosebire de transportul auto de pasageri, în care biletul de călătorie este tipic și 
aprobat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în cazul trans-
portului auto de mărfuri contractul este negociabil.

10 Prezintă interes opinia expusă „prezenţa normelor imperative se explică prin specificul 
normelor din dreptul transporturilor, și anume că spre deosebire de alte norme juridi-
co-civile, ele oferă părţilor contractante cu mult mai puţină libertate. Libertatea se do-
vedește limitată de normele legislaţiei naţionale și convenţiilor internaţionale. În același 
timp, nu trebuie să înţelegem că libertatea de voinţă a părţilor lipsește cu desăvârșire. Ea 
este prezentă, însă cu particularităţile sale”. (Лончакова Ю.А. Правовые особенности 
договора автомобильной перевозки грузов, publicat în Юридический мир (Fede-
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tivă nu poate fi acceptată în Republica Moldova, deoarece companiile de trans-
port autohtone nu sunt obligate de a utiliza contracte de formă tip. De regulă, 
clauzele contractuale sunt alcătuite de către părţi, fără a fi necesară o aprobare 
specială din partea organului de stat.

În situaţia în care contractele de formă tip ar fi obligatorii, aceasta ar de-
termina în scurt timp ajungerea în stare de insolvabilitate a multor compa-
nii de transport din Republica Moldova. Or, cererile pe piaţa transportului de 
mărfuri sunt ocazionale, iar transportatorii sunt nevoiţi a-și ajusta condiţiile 
contractuale la preferinţele clienţilor.

În al patrulea rând, în transportul auto de mărfuri cărăușul poate încheia 
contract cu orice persoană fizică sau juridică, spre deosebire de transportul fero-
viar, maritim și aerian de mărfuri, unde contractul de transport se încheie obli-
gatoriu între client și expeditor, după care expeditorul contractează cu cărăușul.

Libertatea cărăușilor de a încheia contracte de transport de mărfuri fără a ape-
la la expeditori, reiese din art.25 alin.(2) a Codului transporturilor auto, că agentul 
transportator poate încheia contracte de transport al mărfurilor cu orice organiza-
ţie care nu are calitatea de expeditor de mărfuri sau destinatar al mărfurilor.

4. Subiecţii contractului: clientul, cărăușul și destinatarul
Contractul de transport auto de mărfuri se încheie între client și cărăuș. În 

calitate de client poate fi orice persoană fizică și juridică, care are capacitate 
deplină de exerciţiu (în cazul persoanelor fizice) și sunt înregistrate conform 
legii (pentru persoanele juridice).

Practica ne dovedește că cel mai frecvent în calitate de clienţi activează 
persoanele juridice cu scop comercial, cum sunt societăţile pe acţiuni (SA) și 
societăţile cu răspundere limitată (SRL), care încheie contracte de transport în 
scopul executării obligaţiilor lor contractuale, ce reies din contracte de vânza-
re-cumpărare, locaţiune, arendă, leasing, prestări servicii ș.a. De regulă, clien-
tul este și proprietarul mărfii sau cel puţin posesorul ei, fiind împuternicit de 
alte persoane de a transporta marfa cu mijloace de transport auto.

Potrivit Codului transporturilor auto, cărăuș poate fi o persoană fizică, 
înregistrată ca subiect economic al activităţii de întreprinzător, sau persoană 
juridică, care deţine în proprietate ori arendează mijloace de transport și efec-

raţia Rusă), nr.3, 2009, p.34-35. Ajungem la concluzia că Ю.А.Лончакова privește con-
tractul de transport auto de mărfuri ca fiind alcătuit preponderent din norme de drept 
public, obligatorii pentru părţi, iar normele dispozitive deși există, sunt relativ puţine. 
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tuează transportul de mărfuri (art.3). Așadar, cărăuș în transportul de mărfuri 
poate fi persoana fizică și persoana juridică.

Pentru persoana fizică este necesar ca ea să fie înregistrată în calitate de 
întreprinzător, având forma de organizare – întreprinzător individual11.

Patenta de întreprinzător nu poate fi acceptată, deoarece prestarea servi-
ciilor de transport de mărfuri nu este prevăzută printre genurile de activitate 
enumerate în anexa Legii nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de între-
prinzător12. La fel, nu poate fi acceptată gospodăria ţărănească, din motiv că 
scopul de activitate al acesteea este de orientare agricolă13.

În practică, cel mai frecvent în calitate de cărăuș activează persoanele juri-
dice, iar cea mai oportună formă de organizare juridică este aleasă societatea cu 
răspundere limitată (SRL). Prezintă interes și faptul că cărăușii ce prestează ser-
vicii de transport auto de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova, nu au ne-
voie de licenţă. În schimb existenţa licenţei este obligatorie la efectuarea trans-
portului auto internaţional de mărfuri (art.8 alin.(1) pct.15 Legea nr.451 din 
30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător14).

Spre deosebire de client și cărăuș, destinatarul nu participă la încheierea 
contractului de transport auto de mărfuri, astfel încât el nu este parte la con-
tract15. Codul transporturilor auto denumește destinatarul mărfurilor ca fiind 
acea persoană fizică sau juridică care are dreptul să ia în primire mărfurile 
transportate (art.3).

Destinatarul este doar un participant la raporturile de transport. El își 
asumă drepturi și obligaţii în baza altor contracte comerciale (vânzare-cum-
părare, locaţiune, antrepriză ș.a.) pe care le are încheiate cu clientul și în care 
destinatarul este vânzător, locator, antreprenor ș.a.

11 Înregistrare poate fi efectuată la unul din oficiile teritoriale ale Camerei Înregistrării de 
Stat, cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege.

12 Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, publicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr.72-73 din 06.08.1998.

13 În conformitate cu art.1 alin.(1) a Legii nr.841 din 03.01.1992 cu privire la gospodăria 
ţărănească (de fermier), gospodăria ţărănească (de fermier) reprezintă un subiect inde-
pendent al activităţii de întreprinzător, cu statut de persoană fizică, care prin folosirea 
terenurilor și a altor bunuri pe care le deţine în proprietate privată sau luate în arendă 
produce, prelucrează și vinde producţia agricolă. 

14 Legea nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de între-
prinzător, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.26-28 din 18.02.2005.

15 Витрянский В.В. Участники договорных отношений, связанных с перевозками, 
publicat în Хозяйство и право (Federaţia Rusă), nr.2, 2001, p.35.
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5. Încheierea contractului de transport auto de mărfuri
Contractul de transport auto de mărfuri este consensual și se consideră 

încheiat din moment ce părţile au ajuns la un acord de voinţă asupra clauzelor 
esenţiale ale contractului. Acordul de voinţă se consideră exprimat din mo-
mentul în care părţile au semnat contractul.

Încheierea contractului de transport se reduce la semnarea unor scrisori 
de trăsură. Acestea atestă faptul încheierii contractului și însoţesc marfa pe tot 
parcursul transportului, până la punctul de destinaţie.

Scrisoarea de trăsură se întocmește de către client, dacă părţile nu au con-
venit altfel (art.995 alin.(1) Cod civil), însă practica ne dovedește altceva, că 
clientul nu are posibilitatea și nici cunoștinţele necesare pentru a întocmi scri-
soarea de trăsură, de aceea documentul se perfectează de către cărăuș, în baza 
unor modele proprii.

Scrisoarea de trăsură se semnează în timpul preluării mărfii, de obicei când 
marfa a fost deja încărcată în autovehicul. Semnătura pe scrisorile de trăsură o 
face clientul și reprezentantul cărăușului – șoferul16.

Dacă părţile doresc, suplimentar pot încheia și un contract de transport. În 
acest caz, contractul trebuie încheiat din timp, până la preluarea la transport a 
mărfii de către cărăuș.

6. Forma contractului. Scrisoarea de trăsură
6.1. Abordare generală
Contractul de transport auto de mărfuri (scrisoarea de trăsură) se încheie 

în formă scrisă (art.994-996, art.999-1000 Cod civil).
În conformitate cu prevederile art.994 din Codul civil, contractul de trans-

port este constatat printr-o scrisoare de trăsură, iar la art.1000 este stabilit că 
scrisoarea de trăsură semnată de cărăuș servește drept dovadă, până la proba 
contrarie, a încheierii și a cuprinsului contractului de transport.

16 De exemplu, în Federaţia Rusă persoana care dorește să transporte mărfuri se adresează 
cu o cerere scrisă (comandă) către cărăuș. Cărăușul primește cererea, o analizează și în 3 
zile este obligat să dea un răspuns. Dacă acceptă, aceasta reprezintă încheierea contrac-
tului de punere la dispoziţie a mijlocului de transport pentru încărcarea mărfurilor. Au-
tovehiculul este prezentat la locul de încărcare, clientul efectuează încărcarea, cărăușul 
verifică starea mărfii și apoi primește exemplarele scrisorii de trăsură. Semnarea scriso-
rilor de trăsură confirmă încheierea celui de-al doilea contract – contractul de transport 
auto de mărfuri. În legislaţia naţională asemenea raporturi nu sunt reglementate. 
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Pentru început, din prevederile legii s-ar crea impresia că părţile încheie 
contractul de transport de mărfuri, iar scrisoarea de trăsură ar constitui un 
document suplimentar, care confirmă faptul încheierii contractului.

O asemenea înţelegere a lucrurilor este greșită, deoarece părţile nu încheie 
două documente (contractul de transport și scrisoarea de trăsură) așa cum ar 
lăsa să se înţeleagă din Codul civil, ci un singur document de transport, numit 
scrisoarea de trăsură.

6.2. Discuţii asupra formei contractului
În literatura juridică de specialitate se consideră că scrisoarea de trăsură ar fi 

un contract-model, al cărui cuprins este prestabilit și obligatoriu pentru părţi17.
Forma scrisă a scrisorii de trăsură este cerută doar ca probă18. Lipsa, pier-

derea sau deteriorarea scrisorii de trăsură nu afectează valabilitatea contrac-
tului de transport (art.994 alin.(2) Cod civil)19. Proba existenţei contractului 
se poate face prin orice mijloace de probă admise de lege – înscrisuri, martori, 
prezumţii etc.20

Despre forma electronică a scrisorii de trăsură. Pe de altă parte, în litera-
tura de specialitate se înaintează și o altă idee. S-a demonstrat că forma scrisă 
a scrisorii de trăsură în prezent nu mai corespunde pe deplin cerinţelor de 
organizare a relaţiilor comerciale din transport, de aceea se propune o variantă 
mult mai eficientă – forma electronică a scrisorii de trăsură.

Scrisoarea de trăsură în formă electronică poate fi semnată prin semnătura 
digitală, păstrându-și calităţile pe care le are o scrisoare de trăsură în formă 
scrisă. Forma electronică permite schimbul rapid al informaţiei și un grad 
înalt de protecţie a datelor21.

17 Bloșenco A. Drept civil. Note de curs. Partea specială. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.104; Отнюкова О. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом, 
publicat în Закон (Federaţia Rusă), nr.5, 1996, p.37.

18 Scurtu Șt., Cornoiu D. Contractul de transport de mărfuri în Codul civil și în proiectul 
Codului civil, publicat în Revista de Știinţe Juridice (România), nr.2, 2006, p.38.

19 Deși legea nu indică direct asupra formei scrise a contractului, cu siguranţă că dacă nu 
se va respecta forma scrisă, chiar dacă în aparenţă nu vor exista probleme, lucrurile se 
vor complica în caz de litigiu, când va fi necesară prezentarea probelor în instanţa de 
judecată. 

20 Stanciu C. Dreptul transporturilor. Editura C.H.Beck. București, 2008, p.105. 
21 Лончакова Ю.А. Договор автомобильной перевозки грузов в системе транспорт-

ных договоров Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. Cпециальность 12.00.03 – Граж-
данское право; Науч. рук. В.В.Безбах. – Москва, 2009, p.10. 
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6.3. Funcţiile scrisorii de trăsură
Scrisoarea de trăsură îndeplinește mai multe funcţii:

– este forma obligatorie scrisă a contractului de transport auto de încărcă-
turi, deoarece fără întocmirea ei contractul se consideră neîncheiat;

– atestă încheierea contractului de transport auto de încărcături și conţinutul 
lui;

– probează preluarea încărcăturii de către cărăuș pentru a fi transportată;
– însoţește marfa la punctul de destinaţie, legitimând dreptul cărăușului 

asupra mărfii;
– în baza ei se înaintează pretenţii și acţiuni ce reies din contractul de trans-

port auto de mărfuri;
– în baza ei se efectuează decontările cu cărăușul22.

6.4. Numărul de exemplare ale scrisorii de trăsură
Luând în considerare prevederile art.995 din Codul civil, scrisoarea de tră-

sură se întocmește de client, în cel puţin 3 exemplare, toate originale, care se 
semnează de către client și cărăuș23.

Primul exemplar se păstrează la client, al doilea însoţește încărcătura, iar 
al treilea este remis cărăușului. Dacă marfa este încărcată în mai multe autove-
hicule sau în același autovehicul, însă amplasată în locuri diferite, atunci atât 
clientul, cât și cărăușul pot veni cu iniţiativa de a întocmi un număr de scrisori 
de trăsură egal cu numărul de autovehicule sau de locuri de marfă.

Regulamentul transporturilor auto de mărfuri stabilește că scrisoarea de 
trăsură se întocmește în număr de patru exemplare. Mai mult ca atât, în caz 
de necesitate clientul poate completa suplimentar și al cincilea exemplar, care 
servește drept autorizaţie la ieșirea autovehiculului de la locul de încărcare 
(pct.87-88)24.

În situaţiile practice lucrurile se petrec în felul următor: Șoferul primește 
foaia de parcurs de la organizaţia de transport (cărăuș) și se prezintă la locul 

22 Bloșenco A., op.cit., p.104.
23 Același număr de exemplare este stabilit de Codul civil al României: „documentul de 

transport se întocmește în cel puţin trei exemplare, câte unul pentru transportator și 
expeditor (n.n. – client) și altul care însoţește bunul transportat până la destinaţie” 
(art.1971 alin.(1)).

24 Prin urmare, în practică rămâne la decizia părţilor să stabilească în câte exemplare să 
fie încheiat contractul de transport. Important este ca numărul de exemplare să nu fie 
mai puţin de 3, respectându-se în așa mod cerinţa stabilită la art.995 din Codul civil.
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de încărcare a mărfii. Pentru a putea intra pe teritoriul ce aparţine clientului, 
șoferul va prezenta legitimaţia de serviciu și foaia de parcurs. Clientul (sau 
angajaţii lui) îl vor aștepta la locul de aflare a mărfii și cu acordul șoferului vor 
începe a încărca marfa în mijlocul de transport. Între-timp șoferul va examina 
starea mărfii și a ambalajului, va da indicaţii de fixare, aranjare ș.a.

După încărcarea mărfii, clientul va prezenta patru exemplare ale scriso-
rii de trăsură, pe care va semna el și șoferul. Un exemplar va rămâne la cli-
ent, iar cele trei se vor înmâna șoferului. Ajungând la punctul de destinaţie, 
șoferul verifică numele destinatarului (cu numele înscris în scrisoarea de 
trăsură) și îi prezintă marfa pentru descărcare. Șoferul mai prezintă destina-
tarului și cele trei exemplare ale scrisorii de trăsură pe care destinatarul va 
trebui să le semneze. Semnătura confirmă că marfa a fost preluată conform 
condiţiilor contractuale. Un exemplar al scrisorii de trăsură va fi lăsat des-
tinatarului, iar cele două rămase se păstrează la șofer pentru a fi transmise 
organizaţiei de transport.

Administraţia organizaţiei va elibera o factură fiscală în care va fi înscrisă 
plata și alte cheltuieli, la care va anexa exemplarul scrisorii de trăsură. Ambele 
documente vor fi trimise clientului pentru a solicita achitarea plăţii. Celălalt 
exemplar al scrisorii de trăsură se va atașa la foaia de parcurs și în baza lui se 
va face achitarea salariului faţă de șofer25.

În România, spre exemplu, Codul comercial stabilește că scrisoarea de tră-
sură se întocmește strict în 4 exemplare26, fiecare exemplar având o anumită 
destinaţie: primul pentru client; al doilea pentru cărăuș; al treilea însoţește 
marfa, iar cel de-al patrulea se eliberează destinatarului27.

În Federaţia Rusă scrisoarea de trăsură la fel se întocmește în 4 exemplare. 
Primul exemplar rămâne la client, iar celelalte trei i se înmânează șoferului. 
Ajungând la punctul de destinaţie, șoferul înmânează al doilea exemplar desti-
natarului odată cu descărcarea mărfii, al treilea se anexează la factura de plată 

25 Dacă la momentul preluării mărfii de la client au fost întocmite 3 exemplare ale scrisorii 
de trăsură, acest ultim exemplar prin care șoferului i se achită salariul, pur și simplu nu 
va exista în formă originală. Constatarea volumului de lucru efectuat de șofer și cuan-
tumul remunerării se vor face în baza unei copii xerox a scrisorii de trăsură. 

26 Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil al României, s-ar putea să apară un 
conflict de norme, între noua lege și Codul comercial. Așa cum s-a menţionat, noul 
Cod civil prevede întocmirea a cel puţin 3 exemplare ale scrisorii de trăsură, în timp ce 
Codul comercial – 4 exemplare. Se necesită o uniformizare sub acest aspect. 

27 Făiniși F. Dreptul transporturilor. Ediţia a II-a. Editura Fundaţiei România de Mâine, 
București, 2005, p.113.
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și în baza lui se face achitarea cu cărăușul, iar al patrulea se păstrează la cărăuș 
pentru a duce evidenţa activităţii de transport pe care a efectuatu-o28.

Dacă într-o singură zi se efectuează mai multe curse prin care se transportă 
același fel de marfă (de exemplu, transportarea prundișului cu camionul de la 
o carieră de piatră până la locul construcţiei), se poate întocmi o singură scri-
soare de trăsură pentru întreaga zi. Ea se întocmește la finele zilei de lucru, în 
baza chitanţelor eliberate pentru fiecare cursă efectuată în timpul zilei. Datele 
indicate în chitanţe se adună și suma lor va constitui cantitatea de marfă care 
a fost transportată pe parcursul întregii zile29.

6.5. Jurisprudenţa naţională în legătură cu întocmirea  
 scrisorii de trăsură

Cele mai frecvente litigii apar în legătură cu completarea greșită a datelor 
din scrisoarea de trăsură. Ca exemplu, aducem o speţă din jurisprudenţa Cur-
ţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.

Compania de transport SRL „Transport-Grup” s-a adresat în instanţă cu 
cerere prin care solicită încasarea plăţii de transport și a penalităţilor de întâr-
ziere din contul SRL „Vita”. În cerere, se menţionează că la data de 01.12.2008, 
între reclamant și pârât a fost semnat contractul-comandă de transport, în 
care cărăușul s-a obligat să efectueze rutele comandate, iar beneficiarul să 
achite costul serviciilor care i-au fost prestate.

Reclamantul a îndeplinit cursa pe ruta Orhei (Republica Moldova)/ Mosco-
va (Federaţia Rusă), fapt ce se confirmă prin scrisoarea de trăsură nr.00269, însă 
pârâtul a refuzat să-i plătească. Prin urmare, transportatorul s-a adresat cu ac-
ţiune în judecată, solicitând plata pentru transport și penalităţile de întârziere.

Judecătoria Economică de Circumscripţie a admis integral cerinţele recla-
mantului. Curtea de Apel Economică a casat hotărârea primei instanţe, pro-
nunţând o nouă hotărâre prin care a respins acţiunea, motivând că este neîn-
temeiată. O hotărâre de respingere a acţiunii a fost luată și de Curtea Supremă 
de Justiţie a R.M.

În motivarea deciziei, Colegiul economic al Curţii Supreme aduce următoa-
rea explicaţie: „compania de transport SRL „Transport-Grup” nu a prezentat 
dovada că serviciile de transport au fost prestate la cererea SRL „Vita” și nu a 
probat obligaţiunile pârâtului de a achita costul serviciilor de transport”.

28 Отнюкова О., op.cit., p.37. 
29 Отнюкова О., op.cit., p.37.
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Într-adevăr, la dosar a fost anexată scrisoarea de trăsură nr.00269, în care 
se indică clar că SRL „Transport-Grup” a preluat bunurile spre or.Moscova nu 
de la SRL „Vita”, ci de la o altă firmă, SA „Bucuria”.

Rezultă că client a fost SA „Bucuria” și nu SRL „Vita”, iar la momentul sem-
nării contractului, cărăușul nu s-a interesat în detaliu asupra datelor din con-
tract (contractul a fost semnat de reprezentantul cărăușului).

În încheiere, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a respins re-
cursul înaintat de SRL „Transport-Grup”, motivând că aceasta nu a depus probe 
pertinente ce ar confirma pentru cine a prestat serviciile de transport30.

7. Plata preţului de transport
Preţul transportului este considerat un element esenţial al contractului, dat 

fiind faptul că acest tip de contract (de transport) este oneros. Mărimea plăţii 
pentru transportul de mărfuri se determină prin înţelegerea părţilor care au 
încheiat contractul de transport (art.35 Codul transporturilor auto).

Reieșind din faptul că contractul de transport auto de mărfuri face parte 
din categoria transporturilor neregulate (ocazionale), determinarea cuantu-
mului plăţii se va face luând în considerare: felul mărfii, greutatea, capacitatea 
mijlocului de transport, distanţa, viteza, parcursul în gol, tipul mijlocului de 
transport31.

Preţul la transportul auto de mărfuri este negociabil. Fiecare companie de 
transport își are taxele sale pe care le poate modifica după necesităţi32.

În practică cărăușul își înaintează propriile sale tarife, pe care le face publice 
prin afișe, pagini web în Internet, reviste publicitare ș.a., iar doritorii de a trans-
porta marfa decid, să accepte sau nu încheierea contractului de transport. Plata 
de transport se achită, de regulă, după ce marfa a fost predată destinatarului.

După predarea mărfii, cărăușul se întoarce la client, cu un exemplar al scri-
sorii de trăsură și recipisa ce confirmă primirea scrisorii de trăsură de către 
destinatar. Pe ambele documente este obligatorie prezenţa semnăturii destina-
tarului. Semnătura destinatarului confirmă că marfa și scrisoarea de trăsură 

30 Decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova 
din 18 februarie 2010, dosarul nr.2rae-25/10. Arhiva Judecătoriei Economice de Cir-
cumscripţie, mun.Chișinău.

31 Bloșenco A., op.cit., p.103. 
32 Deoarece nu există un preţ stabilit prin lege, așa cum este în cazul transportului de pa-

sageri, este important ca în contractul de transport auto de mărfuri părţile să prevadă 
cel puţin modul de determinare a preţului. 
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au fost primite de el, dar și faptul că condiţiile contractului de transport au fost 
respectate de cărăuș.

Dacă destinatarul a preluat marfa, dar a avut anumite obiecţii faţă de ea, 
poate înscrie în scrisoarea de trăsură toate obiecţiile sale. Aceste menţiuni 
atestă că contractul de transport a fost executat necorespunzător de cărăuș. Ele 
pot servi ca temei pentru client de a plăti o taxă de transport mai redusă faţă de 
cea la care pretinde cărăușul.

8. Punerea la dispoziţie a mijlocului de transport pentru încărcare
Transportarea mărfii reprezintă un proces complex, care constă din mai 

multe operaţiuni. Livrarea mărfii la punctul de destinaţie constituie rezulta-
tul punerii la dispoziţie a mijloacelor de transport, încărcarea lor, pregătirea 
și transportarea mărfii. Fiecare din aceste operaţiuni, fiind reglementată prin 
norme juridice diferite, dau naștere unor raporturi juridice diferite.

În legătură cu aceasta, în literatura de specialitate (O.Кондаревич) se face 
distincţia între două categorii de obligaţii: prima – a pune la dispoziţie mijlo-
cul de transport și a prezenta marfa pentru transportare; a doua – a efectua 
transportarea mărfii și a o preda destinatarului33.

Orice proces de transport al mărfii poate începe numai dacă cărăușul a 
pus la dispoziţia clientului mijlocul de transport pentru încărcare. Mijlocul de 
transport trebuie adus în ziua și ora convenite în contract.

Conform Regulamentului transporturilor auto de mărfuri, timpul sosirii 
autovehiculului pentru încărcare se calculează din momentul prezentării de 
către șofer a foii de parcurs în punctul de încărcare, iar timpul sosirii la descăr-
care – din momentul prezentării de către șofer a scrisorii de trăsură în punctul 
de descărcare (pct.81).

Așadar, înainte de a pune mijlocul de transport la dispoziţia clientului, că-
răușul îi va elibera șoferului o foaie de parcurs, prin care îl împuternicește să 
efectueze transportul.

Sosind la locul de aflare a mărfurilor, șoferul mai întâi va prezenta clientu-
lui legitimaţia de serviciu și foaia de parcurs, legalizată cu ștampila cărăușului 
(pct.28 Regulamentul transporturilor auto de mărfuri), apoi se va purcede la 
încărcare.

33 Кондаревич О. Об основаниях возникновения обязательства по перевозке 
грузов автомобильным транспортом, publicat în Вестник Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь (Republica Belarusi), nr.18, 2005, p.110. 
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Foaia de parcurs cuprinde mai multe menţiuni, cum sunt: denumirea în-
treprinderii de transport auto; felul, capacitatea, marca și numărul autovehi-
culului; numele, prenumele șoferului și însoţitorului (dacă există); destinaţia, 
ruta și destinatarul; kilometrii parcurși (la plecare și sosire, după aparatul de 
bord); viza și observaţiile revizorului tehnic; seria și numărul foii de parcurs 
și a scrisorii de trăsură; observaţiile organelor de control, consumul de carbu-
ranţi, precum și alte prevederi34.

Mijlocul de transport trebuie să fie în stare tehnică bună și să corespundă 
normelor sanitare și igienice. Punerea la dispoziţie a unui mijloc de transport 
inutilizabil, echivalează cu nerespectarea obligaţiilor contractuale, iar în cazul 
refuzului clientului de a utiliza mijlocul de transport, se întocmește un act 
(pct.20 din Regulamentul transporturilor auto de mărfuri).

9. Primirea mărfii la transport
Clientul este obligat să predea marfa pentru transport. Marfa trebuie pre-

dată în locul, timpul și în cantitatea prevăzută în contract. Predarea mărfii de 
regulă se face la locul aflării ei. Ora predării trebuie respectată cu exactitate, în 
caz contrar, pentru orice întârziere clientul va fi nevoit să achite penalităţi de 
întârziere. La fel și cantitate, ea trebuie înscrisă în contract, pentru ca cărăușul 
să cunoască din timp ce mijloc de transport să prezinte la încărcare.

Pentru a face posibilă predarea mărfii, clientul mai întâi trebuie să pregă-
tească marfa și să o încarce în mijlocul de transport. În conformitate cu pct.21 
și 22 din Regulamentul transporturilor auto de mărfuri, clientul este obligat să 
asigure pregătirea, ambalarea, marcarea și încărcarea mărfurilor în mijlocul de 
transport în termenele convenite cu agentul transportator. În același timp, dacă 
clientul prezintă la transport marfă neprevăzută în contract sau indică alt punct 
de destinaţie, agentul transportator este în drept să refuze transportarea, înca-
sând costul parcursului automobilului până la punctul de încărcare și înapoi.

Dacă clienţii doresc acest lucru, printr-o înţelegere cu cărăușul pot să 
transporte mărfurile cu valoare declarată. Declaraţia de valoare se va face în 
schimbul unei taxe suplimentare.

Pentru anumite mărfuri, clientul este obligat să declare valoarea lor, și 
anume: 1) în cazul metalelor preţioase și articolelor din ele, pietre preţioase, 

34 Кондаревич О. Об основаниях возникновения обязательства по перевозке гру-
зов автомобильным транспортом, publicat în Вестник Хозяйственного Суда Ре-
спублики Беларусь (Republica Belarusi), nr.18, 2005, p.110. 
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obiecte de artă, tablouri, obiecte de anticariat, lucrări de artă, covoare, mașini 
experimentale, utilaj și dispozitive, la care preţurile nu sunt aprobate; 2) în 
cazul obiectelor de uz casnic (pct.30).

Dimpotrivă, nu se admite declararea valorii mărfurilor transportate în 
vraf, în vrac, turnate, lichide sub plomba clientului, a mărfurilor perisabile și 
periculoase (pct.31). Valoarea declarată nu trebuie să depășească costul real al 
mărfurilor, iar în cazul divergenţelor dintre cărăuș și client, valoarea mărfuri-
lor se va determina prin expertiză.

Clientul este obligat să achite la timp plata pentru transportul mărfurilor. 
Cuantumul plăţii se va determina reieșind din felul și cantitatea mărfii, tipul 
ori capacitatea autovehiculului, de distanţa parcursă sau timpul de utilizare a 
vehiculului35. Însă cel mai frecvent în practică valoarea plăţii se calculează lu-
ând în considerare distanţa parcursă și capacitatea de încărcare a vehiculului. 
Fiecare companie de transport își are tariful ei, stabilit pe kilometru și oră: în 
cazul staţionării autovehiculului la încărcare și descărcare se aplică tariful pe 
oră, iar în cazul transportului la distanţă – tariful pe kilometru.

O altă obligaţie a clientului este să prezinte la transport mărfurile în am-
balaj cuvenit și în stare bună, care să le protejeze de alterare și vătămare pe 
parcurs. În caz contrar, clientul poartă răspundere pentru toate consecinţele 
ambalării interne incorecte a mărfurilor (spargere, rupere, deformare, scur-
gere etc.), precum și folosirii ambalajului, care nu corespunde proprietăţilor 
mărfurilor, greutăţii lor sau standardelor stabilite (pct.38).

Mai mult ca atât, clientul este obligat să repare cărăușului prejudiciul pro-
vocat de deteriorarea mijlocului de transport, ca urmare a ambalării sau fixării 
incorecte a mărfurilor la încărcarea lor (pct.26). Acest lucru este valabil și pen-
tru destinatar, în legătură cu descărcarea mărfurilor la punctul de destinaţie.

Împreună cu predarea mărfurilor, clientul are obligaţia de a transmite și 
toate actele necesare care însoţesc marfa. Actele i se predau șoferului sau în-
soţitorului mărfii, dacă acesta există.

În situaţia în care se transportă mărfuri periculoase sau ușor alterabile, cli-
entul mai are obligaţia să pună la dispoziţia cărăușului instrucţiunile speciale 
de transportare a mărfurilor periculoase, ușor alterabile, agabaritice, grele 
ș.a. În caz contrar, conform prevederilor Regulamentului transporturilor auto 
de mărfuri, pentru prezentarea mărfurilor interzise la transport sau a mărfu-
rilor a căror transportare necesită măsuri deosebite de precauţie, cu indicarea 

35 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-
mea, Iași, 2002, p.180. 
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greșită a denumirii ori a proprietăţilor lor, precum și pentru neprezentarea 
documentelor ce confirmă respectarea normelor dreptului vamal, sanitar și 
administrativ, expeditorul de mărfuri va efectua repararea prejudiciului cau-
zat agentului transportator (pct.24).

Clientul este obligat să respecte cerinţele de transportare a mărfurilor pe-
riculoase. Specificul acestor mărfuri ţine de pericolul pe care îl reprezintă pen-
tru persoane și mediul înconjurător, din motiv că ele pot aduce daune conside-
rabile. De aceea scopul normelor juridice este de a preveni eventualele situaţii 
de avarie ce ar putea surveni din cauza nerespectării cerinţelor de transportare 
a mărfurilor periculoase36.

Nu toate mărfurile reprezintă același grad de pericol social și ecologic. Gra-
dele de pericol se clasifică de la 1 la 7, în funcţie de gravitatea consecinţelor pe 
care le pot provoca în caz de explozii, iradieri, scurgeri sau deteriorări. Cele 
mai periculoase se dovedesc a fi substanţele radioactive și cele bacteriologice37.

Lista încărcăturilor periculoase ce urmează a fi transportate pe teritoriul Repu-
blicii Moldova și decizia privind posibilitatea transportării lor se aprobă de Guvern. 
Mai mult ca atât, clientul în comun cu destinatarul sunt obligaţi să coordoneze cu 
organele Poliţiei Rutiere itinerarul transportării încărcăturilor periculoase.

În categoria mărfurilor periculoase se include și tehnica militară. Trans-
portul tehnicii militare se face sub controlul Ministerului Apărării, Ministerul 
Afacerilor Interne, în coordonare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructu-
rii Drumurilor.

10. Sancţiunea pentru reţinerea mijloacelor  
 de transport la încărcare (descărcare)

Spre regret, în legislaţie nu sunt prevăzute sancţiuni pentru staţionarea ne-
productivă a vehiculului pus la dispoziţie pentru încărcare.

Faptul respectării sau nerespectării unui interval de timp, se constată în 
baza înscrisului făcut de client și cărăuș pe scrisoarea de trăsură asupra orei de 
sosire și celei de plecare a autovehiculului de la locul de încărcare-descărcare. 
Clienţii sunt obligaţi să încarce (descarce) marfa ziua și noaptea, chiar și în 
zilele de odihnă, numai pentru a se încadra în termenii acordaţi.

36 Mihalache I. Contractul de transport auto de mărfuri din legislaţia Republicii Moldova. 
Aspecte de drept comparat, publicat în Revista Română de Drept Privat (București), 
nr.4, 2010, p.58.

37 Ляпунов С.Г. Перевозка грузов автотранспортом, publicat în Гражданин и право 
(Federaţia Rusă), nr.8, 2001, p.63. 
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Singura reglementare sub acest aspect din legislaţia naţională o găsim în 
Regulamentul transporturilor auto de mărfuri. Conform pct.114 din Regu-
lament, pentru reţinerea din vina clientului (sau a destinatarului) de mărfuri 
a autovehiculelor supra termen, clientul (sau destinatarul) achită cărăușului 
amendă pentru fiecare minut de staţionare neproductivă a autovehiculului în 
mărimea convenită de părţi.

Nu este clar însă cum se va proceda în cazul în care părţile în contract nu 
au prevăzut mărimea amenzii. Apare întrebarea, ce sumă va achita clientul 
(sau destinatarul, după caz) cărăușului pentru fiecare minut de reţinere nepro-
ductivă a mijlocului de transport?

În acest context apare și o altă neclaritate, în legătură cu denumirea sancţiunii 
ce se aplică pentru reţinerea mijlocului de transport, deoarece în Regulamentul 
transporturilor auto de mărfuri ea este denumită nepotrivit – „amendă” (pct.114).

În literatura de specialitate se menţionează că pentru depășirea timpului 
acordat la încărcare-descărcare, se perecepe o taxă de staţionare38, dar întâl-
nim și altă părere, că am avea o penalitate39.

Nu poate fi acceptată opinia expusă în doctrină potrivit căreia sancţiunea ar 
fi o taxă de staţionare. Subliniem că sancţiunea dată reprezintă o clauză penală 
(penalitate). Ea se supune prevederilor din Codul civil (art.624-630) consacrate 
clauzei penale.

Semne de întrebare apar atunci când în contract nu s-a fixat mărimea cla-
uzei penale. În asemenea situaţie, „dacă părţile în genere nu au prevăzut în 
contract penalitatea stabilită de lege, atunci aceasta se consideră introdusă de 
jure și respectiv creditorul va fi în drept să ceară plata ei, indiferent de faptul 
dacă o asemenea obligaţie este prevăzută în contract”40.

Deoarece actele normative din transport nu conţin careva reguli speciale în 
acest sens, credem că părţile se vor conduce de practica comercială formată deja 
cu privire la încheierea și executarea contractelor de transport auto de mărfuri.

38 Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.45 din 24.01.1994 cu privire la reglementarea 
transportării încărcăturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova și lichidarea 
consecinţelor eventualelor avarii, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.1 din 31.01.1994. 

39 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-
mea, Iași, 2002, p.179; Bartok M. Natura juridică a sumei ce se percepe de cărăușul auto 
pentru depășirea timpului liber pentru operaţiunile de încărcare-descărcare și comer-
cializare, publicat în Revista Economică (România), Supliment, nr.20, 1981, p.5-6.

40 Bloșenco A. Drept civil. Note de curs. Partea specială. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.105.
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11. Transportarea mărfii
În timpul efectuării transportului, clientul nu are obligaţii. El poate da in-

dicaţii cărăușului privind întoarcerea mărfii și renunţarea la transport, oprirea 
mărfii în timpul transportării, descărcarea mărfii într-un alt loc decât cel indi-
cat în scrisoarea de trăsură, eliberarea mărfii unui alt destinatar ș.a.

Clientul își poate exercita dreptul de modificare sau reziliere a contractului 
de transport auto de mărfuri atât timp, cât cărăușul nu i-a înmânat destina-
tarului exemplarul scrisorii de trăsură. Din momentul înmânării scrisorii de 
trăsură, dreptul de proprietate asupra mărfii trece de la client la destinatar. În 
consecinţă, clientul neavând dispoziţia asupra mărfii, nu mai poate da indica-
ţii cu privire la marfă, deoarece ea nu-i mai aparţine.

Sarcina cea mai grea este pe seama cărăușului. Cărăușul este obligat să 
transporte marfa la punctul de destinaţie și să o predea destinatarului. Mai 
mult ca atât, cărăușul este obligat să transporte marfa pe calea cea mai scurtă 
pentru a ajunge la destinaţie în termenul indicat în contract. Dacă asemenea 
termene în contract nu au fost prevăzute, atunci în conformitate cu art.984 
Cod civil, cărăușul va transporta marfa într-un termen rezonabil.

Spre regret, în legislaţie nu se specifică ce urmează să înţelegem prin ter-
men rezonabil și în funcţie de care criterii el poate fi determinat. Singura pre-
vederea este cea din Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile, că că-
răușii sunt obligaţi să transporte mărfurile ușor alterabile la destinaţie reieșind 
din parcursul mediu de 350 km în 24 ore (pct.87)41.

12. Preluarea mărfii de către destinatar
12.1. Transferul dreptului de dispoziţie
Ajungând la punctul de destinaţie, cărăușul este obligat să-l înștiinţeze pe 

destinatar despre sosirea mărfii. Preluarea mărfii de către destinatar este o 
etapă foarte importantă, deoarece din acest moment are loc trecerea dreptului 
de dispoziţie asupra mărfii, de la client la destinatar.

Codul civil stabilește că după ce încărcătura ajunge la locul prevăzut pen-
tru livrare, destinatarul are dreptul să ceară cărăușului, contra unei recipise de 
primire, cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură și predarea încărcătu-
rii (art.1002 alin.(1)).

41 Creţu I. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Ediţia a II-a. 
Editura ARC. Chișinău, 2006, p.176-177.
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Dreptul de dispoziţie asupra mărfii se păstrează la client pe tot parcursul 
transportării, până la momentul în care cărăușul predă destinatarului scri-
soarea de trăsură. La primirea mărfii, destinatarul, împreună cu șoferul, vor 
recurge la verificarea stării mărfii, și anume: aspectul ei exterior, sigiliile, nu-
mărul coletelor, greutatea mărfii.

Dacă totul este în ordine, acest lucru se va indica în scrisoarea de trăsură, 
după care va începe descărcarea. Scrisoarea de trăsură se transmite destinata-
rului numai după ce marfa a fost descărcată din autovehicul. În scrisoarea de 
trăsură cărăușul semnează că a predat marfa, iar destinatarul că a primit-o. 
Din momentul respectiv, dreptul de dispoziţie asupra mărfii trece de la client 
la destinatar.

Dacă se constată urme de deteriorare, pierdere, rupere, murdărire, scurgeri 
etc., se va întocmi un proces-verbal. Despre aceasta se va menţiona și în scri-
soarea de trăsură.

Un moment important este că transmiterea mărfii și a scrisorii de trăsură 
trebuie să se facă în schimbul unei recipise de primire, iar asupra acestui lucru 
trebuie să insiste în special cărăușul, deoarece la întoarcere el va trebui să probeze 
clientului că a predat marfa și exemplarul scrisorii de trăsură către destinatar42.

12.2. Retenţia mărfii
Părţile sunt în drept să prevadă o clauză în contract prin care plata pentru 

transport să o achite destinatarul și nu clientul. De aceea din momentul ajun-
gerii la punctul de destinaţie, atâta timp cât destinatarul nu achită toate chel-
tuielile efectuate de către cărăuș în legătură cu executarea contractului, acesta 
din urma are un drept de retenţie asupra încărcăturii.

Retenţia presupune posibilitatea cărăușului de a nu elibera marfa persoanei 
îndreptăţite până când aceasta nu va plăti43. Potrivit Codului civil, cărăușul are 

42 În ce ne privește, considerăm că termenul de transportare a mărfurilor cu autovehicu-
lele pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie să depășească 24 de ore, deoarece supra-
faţa teritorială a ţării este relativ mică și marfa trebuie să ajungă la locul de destinaţie 
în ziua în care a avut loc încărcarea ei în autovehicul O soluţie reușită a fost găsită în 
Codul civil al României. Dacă termenul nu a fost determinat de părţi, atunci conform 
art.1978, se ţine seama de uzanţele aplicate la locul de plecare, de practicile stabilite 
între părţi, iar în lipsa acestora, se stabilește potrivit împrejurărilor.

43 La fel și în Codul civil al României, în lipsa scrisorii de trăsură, transportatorul trebu-
ie să elibereze expeditorului, la cererea acestuia, o recipisă de primire a bunului spre 
transport. Recipisa de primire dovedește, până la proba contrară, luarea în primire a 
bunului pentru transport, natura, cantitatea și starea aparentă a acestuia (art.1971).
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drept de retenţie asupra încărcăturii atâta timp cât poate dispune de încărcătură 
pentru toate costurile care decurg din contractul de transport (art.1006).

În schimb alte reglementări sunt prezente în noul Cod civil al României, 
care atribuie transportatorului drepturile unui creditor gajist. Mai mult chiar, 
acest drept se menţine pe parcursul a 24 de ore după predarea bunului către 
destinatar, dacă destinatarul mai deţine acel bun (art.1991)44.

12.3. Divergenţe la preluare. Expertiza mărfii
Dacă apar divergenţe în legătură cu preluarea mărfurilor, cărăușul este 

obligat să invite un expert sau un specialist, după caz. Dacă cărăușul refuză 
să invite expertul, pe acesta este în drept să-l invite destinatarul, anunţându-i 
cărăușului data și locul expertizei. Până la sosirea expertului, destinatarul de 
mărfuri este obligat să asigure păstrarea cuvenită a mărfurilor, ca să excludă 
alterarea lor ulterioară (pct.94 Regulamentul transporturilor auto de mărfuri).

Expertiza se efectuează în prezenţa cărăușului și destinatarului de mărfuri 
sau a reprezentanţilor lor. În cazul lipsei uneia dintre părţile înștiinţate despre 
expertiză, aceasta se efectuează în lipsa ei și actul se declară valabil.

Rezultatele expertizei se fixează într-un act. Actul expertizei se semnează 
de către expert și de persoanele care au asistat la efectuarea expertizei. Dacă nu 
sunt de acord, atât cărăușul, cât și destinatarul de mărfuri pot fixa o expertiză 
repetată. Însă cheltuielile pentru expertiză de această dată sunt suportate de 
partea din vina căreia a avut loc lipsa, alterarea sau vătămarea mărfurilor.

13. Prescripţia în cazul pierderii mărfii. Problema termenelor
Potrivit art.1011 Cod civil, cel îndreptăţit să dispună de încărcătură, fără a 

mai aduce alte dovezi, poate considera pierdută încărcătura care nu a fost livra-
tă în decursul a 30 de zile de la expirarea termenului de livrare sau, în cazul în 
care nu s-a convenit asupra unui astfel de termene, în decursul a 60 de zile de 
la preluarea încărcăturii de către cărăuș45.

44 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, 
Chișinău, 2006, p.594.

45 Considerăm regula de la art.1991 din Codul civil al României ca fiind una riscantă. 
Or, nu poţi pune semnul egalităţii între gajul de la Capitolul V (art.2489-2503) și gajul 
asupra bunurilor ce constituie obiectul contractului de transport de la art.1991. Mai 
mult ca atât, se menţionează că „transportatorul poate exercita dreptul de gaj și după 
predarea către destinatar a bunului transportat, dar numai 24 de ore”. Nu este clar, cum 
transportatorul poate să își exercite acest drept, dacă destinatarul preia dreptul de dis-
poziţie asupra bunului și imediat după aceasta îl poate înstrăina. Careva interdicţii de 
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În schimb alte termene, mai scurte, sunt prevăzute în Codul transporturilor 
auto. Potrivit art.42 alin.(3), clientul (sau destinatarul) este în drept să consi-
dere mărfurile pierdute și să ceară repararea prejudiciului cauzat de pierdere, 
dacă mărfurile nu au fost eliberate la cererea lui: a) pentru transportul urban 
și suburban – în decurs de 10 zile de la data primirii mărfurilor la transport; 
b) pentru transportul interurban – în decurs de 30 de zile de la data expirării 
termenului de predare indicat în contract.

Deși sunt mai reale, termenele respective oricum rămân prea mari pentru 
suprafaţa teritorială a ţării noastre. Or, cum poate fi explicată situaţia când 
marfa nu ajunge la destinaţie timp de 30 de zile, în timp ce distanţa de la nord 
(s.Naslavcea) și până la sud (com.Giurgiulești) poate fi parcursă cu mijlocul de 
transport auto în cel puţin 6 ore?46

În cazul pierderii sau deteriorării mărfii, cărăușul va trebui să achite clien-
tului prejudiciul în mărimea valorii reale, și anume: dacă marfa a fost pierdută, 
preţul ei se va calcula după preţul de bursă, iar în lipsa unui asemenea preţ, în 
baza preţului de piaţă. Dacă nici preţul de piaţă nu poate fi cunoscut, atunci va-
loarea mărfii se va aprecia la preţul obișnuit al bunurilor de același fel (art.1014 
alin.(2) Codul civil).

Dacă marfa a fost deteriorată, cărăușul va plăti o despăgubire egală cu di-
minuarea valorii ei (art.1015 Cod civil), iar stabilirea costului întregii mărfi, 
din care mai apoi să se poată calcula cota ei de deteriorare, se va face după 
regulile sus-menţionate.

Despăgubirea pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea încărcăturii 
poate fi și mai mare dacă clientul a înscris în scrisoarea de trăsură, contra unui 
supliment la taxa de transport, suma care reprezintă pentru el interesul ca în-
cărcătura să nu fie pierdută, distrusă sau deteriorată47. Legea nu stabilește care 
poate fi suplimentul ce trebuie achitat la declararea valorii mărfii, de aceea 
părţile sunt în drept să negocieze.

înstrăinare legea nu stabilește. Cu alte cuvinte, norma de la art.1991 din Codul civil al 
României ridică mai multe semne de întrebare și necesită a fi supusă unei analize ample. 

46 Reieșind din teritoriul relativ mic al ţării noastre, considerăm că termenele de 30 și 60 
de zile prevăzute de Codul civil al R.M. sunt prea mari atât pentru transportul auto de 
mărfuri, cât și pentru alte tipuri de transport. Asemenea termene ar fi adecvate în cazul 
unor state cum sunt Federaţia Rusă, Statele Unite ale Americii sau Canada, însă pentru 
Republica Moldova nu sunt oportune. Spre exemplu, marfa nu ajunge la destinaţie din 
motiv că a fost furată și acest lucru este evident, însă nu poate fi probat. În pagubă rămâ-
ne expeditorul, deoarece el va fi nevoit să aștepte până ce marfa va fi declarată pierdută 
conform legii, după care să poată primi despăgubirile materiale de la cărăuș.

47 Bloșenco A. Drept civil. Note de curs. Partea specială. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.111.
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14. Răspunderea cărăușului
14.1. Consideraţii generale
Nerespectarea de către cărăuș a obligaţiilor asumate prin contractul de 

transport dă naștere la răspunderea juridică. Răspunderea cărăușului va fi anga-
jată conform regulilor stabilite de Codul civil, Codul transporturilor auto și Re-
gulamentul transporturilor auto de mărfuri, ultimele două având o aplicare mai 
restrânsă, deoarece în mare parte sunt învechite și contravin prevederilor legii.

Răspunderea cărăușului faţă de client poate avea loc pentru pierderea, 
distrugerea, deteriorarea mărfii sau chiar întârzierea aducerii ei la destinaţie. 
Această formă a răspunderii se numește contractuală, deoarece are la bază 
neexecutarea condiţiilor prevăzute în contractul de transport.

Însă răspunderea cărăușului poate fi și o răspundere delictuală dacă, spre 
exemplu, în timpul transportări el a frânat brusc și marfa a alunecat din au-
tovehicul la pământ, provocând prejudicii persoanelor din apropiere, sau dacă 
din neatenţie, a comis un accident rutier. În asemenea situaţii, răspunderea 
cărăușului faţă de persoanele prejudiciate se va realiza conform dispoziţiilor 
Codului civil, stabilite în Capitolul XXXIV, intitulat „Obligaţiile care nasc din 
cauzarea de daune” (art.1398-1431), și va fi o răspundere delictuală48.

Reguli de aplicare. Răspunderea contractuală a cărăușului va avea urmă-
toarea regulă de aplicare: se vor aplica mai întâi dispoziţiile Codului trans-
porturilor auto, ca lege organică specială, și numai în cazul în care acestea nu 
există, se vor aplica regulile Codului civil, ca legea organică generală.

Fiind un act normativ subordonat legii, dispoziţiile Regulamentului trans-
porturilor auto de mărfuri se vor aplica numai în măsura în care în ambele 
coduri nu vor fi găsite regulile care interesează soluţionarea litigiului concret 
apărut între părţi.

Condiţiile angajării răspunderii contractuale. Răspunderea cărăușului 
pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractul de transport auto de 
mărfuri poate fi angajată numai dacă au fost întrunite anumite condiţii. Aceste 
condiţii sunt: a) existenţa prejudiciului; b) fapta ilicită din partea cărăușului sau 
a lucrătorilor săi; c) legătura de cauzalitate dintre acţiunile cărăușului și conse-
cinţele negative care au survenit; d) vinovăţia cărăușului sau a lucrătorilor săi. 
De la regula dată există o excepţie, și anume, în cazul întârzierilor, cum ar fi: 

48 Subliniem că cea mai mare importanţă pentru dreptul transporturilor o are răspunde-
rea contractuală a cărăușului. 

245C a p i t o l u l  V I I



întârzierea la încărcarea-descărcarea mărfii, prezentarea cu întârziere a autove-
hiculului la punctele de expediţie și destinaţie, a documentelor de transport ș.a.

În cazul întârzierilor, prejudiciul poate să nu existe, dar răspunderea civilă 
va fi angajată pe seama acelei părţi, care s-a făcut vinovată de nerespectarea 
condiţiilor stabilite în contract. Partea vinovată va restitui celeilalte nu valoa-
rea prejudiciului, pe motiv că el nu există, ci o clauză penală (o sumă de bani).

Obligaţia înaintării reclamaţiei. Până a se adresa cu acţiune în judecată, 
părţile contractului de transport sunt obligate să respecte o cale prealabilă, 
cea de înaintare a reclamaţiei. Cerinţa dată este prevăzută la art.1020 alin.(1) 
din Codul civil, că în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale, părţile sunt 
obligate să înainteze în prealabil o reclamaţie. Dacă răspunsul la reclamaţie nu 
a parvenit în termen sau reclamantul nu este de acord cu răspunsul pe care l-a 
primit, el se poate adresa cu acţiune în instanţa de judecată49.

14.2. Răspunderea pentru integritatea mărfurilor
Răspunderea cărăușului pentru integritatea mărfurilor începe din mo-

mentul primirii la transport și până la predarea lor către destinatar (art.42 
Codul transporturilor auto).

Marfa se consideră primită la transport din momentul în care clientul îi 
înmânează cărăușului exemplarele scrisorii de trăsură. Până atunci, chiar dacă 
marfa a fost încărcată în autovehicul, ea se află în grija clientului și cărăușul nu 
poartă răspunderea pentru ea.

Numeroase probleme practice ridică situaţia în care transportul se execută 
aparent normal și mărfurile ajung la destinaţie cu sigilii și plombe intacte, fără 
urme de violare sau sustragere, pe când în conţinutul mărfii (din containere, 
cisterne și colete) se constată lipsuri. Înaintând pretenţii faţă de cărăuș, clienţii 
de regulă invocă că șoferul-cărăuș a confirmat prin semnătură în scrisoarea de 
trăsură cantitatea mărfii primite la transport și fără a avea careva rezerve în 

49 În legătură cu aceasta, în doctrină pot fi întâlnite și opinii greșite, cum este cea expusă 
de O.Отнюкова, că înaintarea reclamaţiei nu ar fi necesară în cazul în care cărăușul 
înaintează acţiune în judecată faţă de client (Отнюкова О., op.cit., p.39). Opinia re-
spectivă nu poate fi acceptată din motiv că atât Codul civil al R.M., cât și codurile civile 
ale altor state stipulează expres că „părţile sunt obligate să înainteze în prealabil o re-
clamaţie” și aceasta îl privește atât pe client, cât și pe cărăuș. Dacă se va înainta acţiune 
în judecată fără a respecta calea prealabilă, instanţa de judecată va scoate cererea de pe 
rol, deoarece în temeiul art.267 pct.(a) din Codul de Procedură Civilă al R.M., instan-
ţa judecătorească scoate cererea de pe rol în cazul în care reclamantul nu a respectat 
procedura, prevăzută prin lege sau prin contractul părţilor, de soluţionare prealabilă a 
pricinii pe cale extrajudiciară. 
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acest sens, de aceea răspunzător pentru toate lipsurile din interior este cărău-
șul, chiar dacă plomba și sigiliul au rămas intacte50.

Anumite particularităţi prezintă angajarea răspunderii cărăușului în cazul 
transportului cu însoţitor. În conformitate cu art.33 din Codul transporturi-
lor auto, însoţirea mărfurilor poate fi organizată atât de client, cât și de cărăuș 
potrivit contractului încheiat în baza regulamentelor de transportare a încăr-
căturilor conform tipurilor lor. Cu alte cuvinte, anumite categorii de mărfuri 
(de regulă, cele periculoase) trebuie să aibă obligatoriu însoţitori pe parcursul 
transportării lor, în schimb pentru celelalte mărfuri, însoţirea nu este obligato-
rie. Și într-un caz, și în altul, cărăușul este răspunzător pentru prejudiciile care 
pot surveni în legătură cu transportarea mărfii.

Subliniem că faptul prezenţei însoţitorului, nu poate fi considerată ca cauză 
exoneratoare de răspundere51, așa încât cărăușul rămâne a fi angajat conform 
obligaţiei asumate prin contract de a efectua transportarea mărfurilor în sigu-
ranţă până la punctul de destinaţie.

Dacă marfa se transportă fără de însoţitor, toată grija asupra mărfii apar-
ţine cărăușului. Cărăușul va răspunde pentru integritatea mărfii începând cu 
momentul preluării ei pentru transport și până la predarea către destinatar.

Este important că în practică, competenţele cărăușului sunt preluate de an-
gajatul său – șoferul. Anume șoferului îi revine sarcina de a îndeplini și funcţiile 
de însoţitor, adică pe lângă obligaţia sa de bază de transportare a mărfii, el înso-
ţește, păzește marfa și o predă destinatarului indicat în scrisoarea de trăsură52.

14.3. Răspunderea pentru întârziere
O normă din Codul civil pe care o considerăm „prea severă” este prevăzută 

la art.1007 alin.(2), potrivit căreea, pentru întârzierea transportării încărcătu-
rii la destinaţie, cărăușul poartă răspundere în proporţie de 100% din taxa de 
transport și este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel.

Norma respectivă poartă caracter imperativ, de aceea generează multe 
semne de întrebare:

50 Козлова О. Ответственность, вытекающая из договора автомобильной перевозки, 
publicat în Закон (Federaţia Rusă), nr.5, 1996, p.40. Ne raliem opiniei expuse și con-
firmăm că în asemenea situaţie, cel care va răspunde va fi cărăușul, deoarece asupra sa 
operează prezumţia de vinovăţie pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin con-
tractul de transport. 

51 Stanciu C. Dreptul transporturilor. Editura C.H.Beck. București, 2008, p.169. 
52 Отнюкова О., op.cit., p.37. 
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În primul rând, legea nu specifică durata întârzierii. Or, întârzierea poate 
fi de 30 de min., 2 ore sau 24 de ore, dar sancţiunea ar fi aceeași de fiecare dată: 
penalitate de 100% din taxa de transport.

În al doilea rând, considerăm binevenit ca Codul civil să lase pe seama păr-
ţilor dreptul de a stabili prin contract mărimea răspunderii pentru întârziere, 
sub formă de clauză penală. În acest scop, propunem transformarea normei de 
la art.1007 alin.(2) în normă dispozitivă.

Sunt frecvente cazurile când de pe urma întârzierii, clientul (și destinata-
rul) suportă anumite prejudicii: pierde o afacere, nu-și poate construi o locu-
inţă, fabrica rămasă fără materie primă staţionează etc.

În acest context, Codul civil stabilește că dacă încărcătura a fost livrată cu 
întârziere, iar cel îndreptăţit să dispună dovedește că prin aceasta a suferit un 
prejudiciu, cărăușul va plăti o despăgubire, însă numai până la valoarea trans-
portului (art.1014 alin.(4)).

15. Concluzii și recomandări
Generalizând cele expuse, ajungem la unele concluzii, și anume:

a) În Codul civil al Republicii Moldova contractul de transport de mărfuri 
(bunuri) este reglementat la Capitolul XII, Secţiunea a 3-a, intitulat „Trans-
portul de bunuri”, și reflectat în 37 de articole (art.993-1029).

b) Instituţia contractului de transport de mărfuri necesită schimbări sub 
aspect de reglementare. În primul rând, între Codul civil și Codul trans-
porturilor auto este prezent un conflict de norme, deoarece ambele acte 
normative sunt legi organice și au aceeași forţă juridică53. Recomandăm ca 
în raporturile ce ţin de transportul auto de mărfuri, să fie aplicate în mod 
prioritar normele din Codul civil.

c) Legislaţia și jurisprudenţa naţională cunoaște o confuzie cu privire la denu-
mirea documentului ce confirmă legătura contractuală dintre client și cără-
uș. Codul civil utilizează noţiunea de „scrisoare de trăsură”, în timp ce alte 

53 Chiar dacă conform prevederilor din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 cu privire la acte-
le legislative, în caz de divergenţă între o normă a actului legislativ general și o normă a 
actului legislativ special cu aceeași forţă juridică, se aplică norma actului legislativ spe-
cial (art.6 alin.(3)). Din lege rezultă că normele din Codul transporturilor auto al R.M. 
(lege specială) au prioritate în raport cu normele din Codul civil al R.M. (lege generală). 
În practică, soluţia dată nu este oportună, deoarece Codul transporturilor auto a fost 
adoptat anterior (în vigoare din 1998), cu multe lacune și greșeli de conţinut, pe când 
Codul civil este o lege mai nouă (în vigoare din 2003), cu reglementări moderne.
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acte normative prevăd: „buletin de însoţire” (Codul transporturilor auto) 
sau „factura de expediţie” (Regulamentul transporturilor auto de mărfuri).

 Optăm pentru denumirea de scrisoare de trăsură și aducem ca exemplu 
Convenţia relativă la contractul de transport internaţional de mărfuri pe 
șosele (CMR), conform căreea dovada contractului de transport se face la 
fel prin scrisoarea de trăsură (art.4)54. Denumirea „scrisoare de trăsură” 
este utilizată și în textul Codului civil al României55.

d) Conţinutul scrisorii de trăsură trebuie să fie alcătuit în așa mod, încât să 
permită participanţilor la raporturile din transport – șoferului, destinata-
rului și însoţitorului de mărfuri, să cunoască cel puţin prevederile de bază 
ale contractului, pentru a putea acţiona corect în procesul de transportare 
a mărfii la destinaţie.

e) Recomandări: În primul rând, normele Codului civil cu referire la contrac-
tul de transport de mărfuri poartă caracter general. Nu se ţine cont de toate 
subtilităţile care pot apărea în transportul auto de mărfuri.

 În al doilea rând, Regulamentul transporturilor auto de mărfuri conţine, 
cu mici diferenţe, norme identice celor din Codul transporturilor auto. O 
soluţie ar fi abrogarea expresă a Regulamentului, iar normele juridice să fie 
preluate și introduse în Codul transporturilor auto.

 În al treilea rând, se impune uniformizarea noţiunilor care au același în-
ţeles. Propunem ca ele (cele din Codul transporturilor auto) să fie aduse în 
concordanţă cu prevederile din Codul civil, care este singurul act normativ 
ce corespunde pe deplin reglementărilor internaţionale.

54 Convenţia relativă la contractul de transport internaţional de mărfuri pe șosele (CMR), 
încheiată la Geneva la 19 mai 1956, publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 
1998, volumul 4, p.147-161. Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului 
nr.1318-XII din 02.03.1993.

55 Potrivit art.1965 din Codul civil al României, „contractul de transport se dovedește prin 
documente de transport, precum scrisoare de trăsură (...)”. Noul Cod civil al României 
merită o apreciere înaltă și pentru felul în care textul este structurat (designul interior). 
Se remarcă sistematizarea perfectă de conţinut. Limbajul juridic este expresiv și accesibil, 
se citește ușor, iar separarea denumirii articolelor (în stânga paginii) și conţinutului (în 
dreapta paginii), facilitează tehnica de lucru cu codul și sporește nivelul de înţelegere a 
normelor juridice. În această privinţă, Codul civil al României excede după calitate atât 
Codul civil al R.M., cât și codurile civile ale altor state (Federaţia Rusă, Ucraina, Repu-
blica Belarusi). Sub aspect de reglementare, se necesită o mai bună corelare între normele 
contractului de transport de bunuri (mărfuri) din Codul civil al României și cele din 
actele normative speciale (pentru a evita conflictul de norme). La fel, unele norme juridice 
ridică semne de întrebare (art.1991, art.1993-1996). Se necesită o analiză profundă teore-
tico-practică, altfel, în practică, ele cu certitudine vor genera situaţii de conflict.
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I. Transportul auto de mărfuri pe termen lung
1. Consideraţii generale
Transportul auto de mărfuri pe termen lung constituie o modalitate reu-

șită de reglementare a relaţiilor dintre client și cărăuș pentru o perioadă mai 
îndelungat de timp. Se urmărește organizarea unui lanţ întreg de transportări, 
bazate pe colaborarea reciprocă dintre client și cărăuș.

În Republica Moldova transportul pe termen lung a dobândit o largă răs-
pândire în transportul auto. Cel mai frecvent, la această formă de transport 
apelează fabricile, agenţiile de construcţie, gospodăriile ţărănești, precum și 
alte persoane juridice care au nevoie permanent servicii de transport.

De exemplu, cazul unei gospodării ţărănești cu suprafeţe mari de legume. În 
sezonul de strângere a recoltei, gospodăria ţărănească poate încheia un contract 
de transport auto pe termen lung cu o companie de transport. În temeiul contrac-
tului, ori de câte ori va avea nevoie, clientul va face comanda, iar cărăușul va pune 
la dispoziţie autovehiculele pentru încărcare și va efectua transportarea producţi-
ei până la punctul de destinaţie indicat în contract sau în comanda de transport.

Alt exemplu similar este cazul companiilor de construcţie. Pentru finisarea 
unui bloc locativ, antreprenorul are nevoie de materiale de construcţie care să 
fie aduse periodic, după necesităţi, iar cea mai reușită soluţie este de a încheia 
un contract de transport pe termen lung cu transportatorul, care la comandă 
să furnizeze în mod continuu materialele necesare.

Avantajul contractului de transport pe termen lung este că odată ce l-au în-
cheiat, părţile sunt scutite de obligaţia de a perfecta alte contracte. Se câștigă 
timp și se evită numeroase cheltuieli. Pe această cale părţile ajung la o înţelegere 
de durată și exclud divergenţele atât de frecvente în contractele de o singură dată.

În același timp, încheierea unui contract pe termen lung nu este obligato-
rie pentru părţi. Clientul și cărăușul îl pot încheia numai dacă au ajuns la un 
acord de voinţă în acest sens. Dacă una dintre părţi nu dorește încheierea unui 
asemenea contract, cealaltă parte nu o poate impune să o facă56.

2. Istoricul apariţiei
La originea contractului de transport pe termen lung se află contractul de 

transport de încărcături încheiat în baza planului de stat și reglementat parţial 
în Codul civil din 1964 și în alte acte normative ale fostei U.R.S.S. Conform 

56 Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. Москва: Юстицинформ, 
2002, p.57.
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prevederilor Codului civil din 1964, contractul de transport de încărcături ale 
organizaţiilor de stat, cooperatiste și ale altor organizaţii obștești se încheie pe 
baza planului de transporturi, obligator pentru ambele părţi (art.385), iar pen-
tru nerespectarea obligaţiilor ce decurgeau din planul de transport, atât cără-
ușul, cât și organizaţiile respective, purtau răspundere materială faţă de stat.

La sfârșitul fiecărui an, întreprinderile de transport (cărăușii) încheiau cu 
întreprinderile de producţie, cu organizaţiile cooperatiste sau cu organizaţiile 
obștești, contracte de transport de lungă durată în baza sistemului de planifi-
care. Majoritatea contractelor se încheiau pe termen de un an, iar la întocmirea 
planului de transport se reieșea din volumul producţiei care trebuia fabricată și 
transportată în anul următor.

3. Încheierea contractului. Comanda de transportare a mărfurilor
Mai multe detalii cu privire la încheierea contractului găsim în Regulamen-

tul transporturilor auto de mărfuri, potrivit căruia clienţii (respectiv destinata-
rii) prezintă agentului transportator comanda de transportare a mărfurilor în 
scris, iar în cazul necesităţii executării comenzii urgente, agentul transporta-
tor poate primi cererea verbal sau prin telefon (pct.9-11).

Așadar, în scopul încheierii contractului clientul va prezenta cărăușului o 
comandă de transportare întocmită în formă scrisă. Aceasta numai dacă exis-
tă contract de transport pe termen lung. Dacă un asemenea contract lipsește, 
clientul va urma să prezintă cărăușului o cerere unică.

Cererea clientului va fi acceptată de cărăuș în limita capacităţii de trans-
port disponibile, acordându-se prioritate transporturilor de mărfuri perisabile 
(art.26 Codul transporturilor auto).

4. Părţile și obiectul contractului
Părţi ale contractului pot fi clientul și cărăușul. În calitate de client poate 

fi orice subiect de drept interesat în transportarea mărfurilor. Deși legea nu 
prevede, în literatura de specialitate se menţionează că persoana fizică poa-
te fi parte la contractul de transport pe termen lung doar în cazul înaintării 
unei cereri unice, iar persoana juridică sau întreprinzătorul individual – atât 
în contractul de transport de mărfuri pe termen lung, cât și în contractul bazat 
pe cerere unică57. Cărăușul mai este numit și operator al transporturilor de 
mărfuri, el fiind un subiect profesionist al raporturilor juridice din transport.

57 Кондаревич О., op.cit., p.114.
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Obiect al contractului de transport auto de mărfuri pe termen lung îl con-
stituie acţiunile cărăușului ce ţin de prezentarea mijlocului de transport pentru 
încărcare, și acţiunile clientului – de furnizare a mărfii pentru transportare.

5. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie a R.M.
Confuzia dintre noţiunile utilizate în legislaţia naţională devin evidente la 

analiza practicii judiciare.
Spre exemplu, la 19.11.2007 SRL „Trans Prim” a înaintat cerere de chemare 

în judecată către SRL „Agenfarm” solicitând încasarea datoriei pentru trans-
portarea mărfurilor din mun.Chișinău în or.Minsk, Belorusia.

Conform materialelor din dosar, prin comanda de transport din 06.09.2006, 
reclamantul a solicitat efectuarea transportului, indicând ruta, preţul, autove-
hiculul, modalitatea de achitare etc. În aceeași zi comanda a fost acceptată.

Curtea Supremă de Justiţie a R.M. se expune că „comanda de transport 
reprezintă un antecontract, prin care părţile au convenit asupra clauzelor esen-
ţiale ale contractelor de transport, însă în privinţa căruia nu se aplică normele 
de drept material cu caracter special ce reglementează raporturile rezultate din 
contractul de transport”.

La fel, se menţionează că alături de comanda de transport, părţile au înche-
iat și contractul de transport, iar în această privinţă instanţa de apel a comis 
greșeli, și anume: comanda de transportare a mărfurilor la Minsk datează din 
06.09.2006, iar contractul de transport, care se presupune că a fost încheiat în 
baza comenzii, datează cu 05.06.2008.

Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a decis casarea hotărârilor luate de in-
stanţele de fond și apel, cu remiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond 
în alt complet de judecată58.

Din cele relatate deducem unele erori comise de instanţele judecătorești:
În primul rând, comanda de transport trebuie să rezulte dintr-un contract 

de transport pe termen lung, și nu invers. În speţă vedem clar cum instanţele 
judecătorești au admis această confunzie, „comanda de transport a mărfurilor 
datează din 06.09.2006, iar contractul de transport a fost încheiat mult mai 
târziu, la 05.09.2008”59.

58 Decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. din 24 iulie 
2008, dosarul nr.2rae-179/08. Arhiva Judecătoriei Economice de Circumscripţie, mun.
Chișinău. 

59 Confuziile date le întâlnim și în alte litigii examinate de instanţele judecătorești. Într-
un alt caz, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. se expune că „litigiul în cauză are la bază 
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În al doilea rând, care este natura juridică a comenzii de transport? Curtea 
Supremă de Justiţie o califică ca fiind antecontract, în timp ce în literatura de 
specialitate există altă opinie.

Profesorii К.К.Яичков60 și С.С.Алексеев61 sunt de părerea că comanda de 
transport ar fi un act juridic unilateral pentru realizarea căruia este necesar și 
suficient exprimarea voinţei unei singure persoane (clientul) și care dă naștere 
la obligaţii atât pentru persoana ce execută comanda, cât și pentru cărăuș.

II. Transportul auto internaţional de mărfuri
1. Aspecte introductive
Transporturile internaţionale de mărfuri cu ajutorul autovehiculelor se 

efectuează de întreprinderi mici și mijlocii, fără a fi necesar ca ele să dispună 
neapărat de forţă financiară. Mai mult ca atât, nu este obligatoriu ca cel ce 
efectuează transportul să aibă calitatea de cărăuș. Transportul auto de mărfuri 
îl poate realiza orice persoană juridică din Republica Moldova, doar dacă în-
trunește cerinţele stabilite prin convenţiile internaţionale.

Deoarece legislaţiile naţionale sunt diferite, statele au fost nevoite să în-
cheie convenţii internaţionale prin care să realizeze o uniformizare a regulilor 
de transportare a mărfurilor. Acest lucru a fost motivat și de faptul că se im-
puneau reglementări prin care să fie stabilite condiţiile tehnice pentru auto-
vehiculele străine spre a fi admise să circule pe drumurile naţionale (greutăţi 

contractul de transport nr.20 din 29.03.2007 încheiat între „Trans-Logic” SRL și „Con-
structor” SA conform căruia „Trans-Logic” SRL la cererea „Constructor” SA a efectuat 
transportarea mărfii (ascensoare) din Italia în Republica Moldova. Ulterior, „Trans-Lo-
gic” SRL a înaintat acţiune în judecată motivând că „deși la 04.04.2007 părţile în litigiu 
au confirmat prin semnătură că comanda din 29.03.2007 pe ruta or.Milano – or.Bălţi 
a fost îndeplinită, pârâtul nu a achitat costul deplin al serviciilor de transport”. Cur-
tea Supremă de Justiţie a R.M. a dat câștig de cauză recurentului motivând: „luând în 
consideraţie că „Constructor” SA nu a achitat plata pentru transportare în termenii și 
modul stabilit în contractul – comandă în termen de 3-4 zile de la eliberarea facturii, 
de la el urmează a se încasa datoria formată la executarea comenzii de transport din 
29.03.2007” (Decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. 
nr.2rae-24/09 din 12 martie 2009. Arhiva Judecătoriei Economice de Circumscripţie, 
mun.Chișinău). În așa mod, se ajunge la o situaţie paradoxală, încât se consideră că con-
tractul de transport auto de mărfuri se încheie în baza comenzii, ceea ce nu este corect. 
Regula dată este valabilă numai în cazul unui contract de transport pe termen lung.

60 Яичков К.К. Договор железнодорожной перевозки грузов по советскому праву. 
Изд-во Академии наук СССР, Москва, 1958, p.60-63.

61 Алексеев С.С. Гражданская ответственность за невыполнение плана железнодо-
рожных перевозок грузов. Изд-во Юрид. лит., Москва, 1959, p.22-23.
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pe osie, gabarit etc.) și condiţiile de asigurare a securităţii rutiere (modul de 
conduită al conducătorilor străini, documentele pe care să le posede asupra lor, 
timpul maxim de aflare la volan etc.)62.

În legătură cu aceasta, pe parcursul anilor au fost elaborate mai multe con-
venţii care au scopul de a facilita transportarea mărfurilor cu mijloacele de 
transport auto în plan internaţional. Cu toate eforturile făcute, nu toate aspec-
tele au putut fi reglementate, astfel că în prezent există atât convenţii multila-
terale, cât și convenţii bilaterale prin care se suplinesc aspectele ce au rămas 
necuprinse în cele multilaterale.

Transporturile internaţionale auto (pe șosele) de mărfuri sunt reglementa-
te de actele internaţionale la care ţara noastră a aderat, cum sunt:

a) Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri 
pe șosele (CMR63), încheiată la Geneva la 19 mai 195664 și Protocolul ei adiţio-
nal din 05 iulie 197865;

b) Convenţia vamală referitoare la transportul internaţional al mărfurilor 
sub acoperirea carnetelor TIR (cunoscută ca Convenţia TIR), încheiată la Ge-
neva, la 14 noiembrie 197566;

c) Acordurile bilaterale pe care Republica Moldova le are încheiate în do-
meniul transporturilor auto de mărfuri și pasageri cu alte state, cum este, de 
exemplu, Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, 
încheiat la 28 octombrie 199267.

62 Caraiani Gh., Pricina L. Transporturi și expediţii rutiere. Ediţia a II-a. Editura Lumina 
Lex, București, 2002, p.304. 

63 Abrevierea CMR își are originea în limba franceză, de la cuvintele „Convention” (con-
venţie), „Marchandises” (mărfuri) și „Routiers” (șosele). 

64 Convenţia relativă la contractul de transport internaţional al mărfurilor pe șosele 
(CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956, publicată în ediţia oficială „Tratate interna-
ţionale”, 1998, volumul 4, p.147-161. Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parla-
mentului nr.1318-XII din 02.03.1993.

65 Protocolul din 05 iulie 1978 la Convenţia relativă la contractul de transport internaţio-
nal de mărfuri pe șosele (CMR), semnat la Geneva, la care Republica Moldova a aderat 
prin Legea nr.98 din 13.04.2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.60 din 04.05.2007.

66 Convenţia vamală referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea 
carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), încheiată la Geneva la 14.11.1975, publicată în ediţia 
oficială „Tratate internaţionale”, 1998, vol.6, p.7-61. În vigoare pentru Republica Mol-
dova din 26 mai 1993.

67 Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României în domeniul trans-
porturilor rutiere din 28.10.92, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.798 din 09.12.92, 
publicat în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1999, vol.20, p.180.
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2. Condiţiile necesare pentru aplicarea Convenţiei CMR
Principala condiţie pentru aplicarea dispoziţiilor Convenţiei CMR este in-

ternaţionalitatea transportului, ceea ce presupune ca locul de primire a mărfii 
și locul convenit pentru eliberarea acesteia să fie situate în două state diferite. 
Nu are importanţă unde își au domiciliul și care este naţionalitatea părţilor la 
contract. Principalul, așadar, este ca drumul pe care-l parcurge autovehiculul 
să depășească frontiera ţării de pornire (în cazul nostru Republica Moldova), 
urmând să se termine pe teritoriul altui stat (cel de destinaţie).

În al doilea rând, este necesară respectarea unei cerinţe speciale, ca fie punc-
tul de pornire, fie cel de destinaţie să fie situat pe teritoriul uneia dintre statele 
membre ale Convenţiei CMR. În caz contrar, contractul de transport auto de 
mărfuri încheiat poate să nu fie recunoscut la trecerea frontierelor de stat sau 
chiar de persoanele cointeresate în acest sens. Așadar, nu are importanţă unde 
își au domiciliul părţile contractante, esenţialul este ca ele să aibă punctul de 
expediere sau de livrare a mărfii pe teritoriul unui stat membru al Convenţiei.

În al treilea rând, Convenţia CMR se aplică dacă există un contract de 
transport care să poarte caracter oneros (în sensul art.980 Codul civil dacă ne 
raportăm la dreptul moldovean).

În legătură cu aceasta, există și cerinţa ca să fie prezent un singur contract 
de transport care să cuprindă întregul itinerar, indiferent dacă transportul l-a 
realizat un singur cărăuș sau mai mulţi cărăuși. Cu alte cuvinte, nu se admit 
mai multe contracte de transport.

De asemenea, la aplicarea Convenţiei nu are importanţă faptul dacă trans-
portul de mărfuri este efectuat de organele statului sau de persoane private 
(art.1 pct.3).

3. Încheierea contractului de transport de mărfuri tip „CMR”
Contractul se consideră încheiat din momentul semnării scrisorii de tră-

sură de tip „CMR”. Aceasta se întocmește în 3 exemplare originale, semnate 
de către client și cărăuș. Dacă legislaţia ţării în care este întocmită scrisoarea 
de trăsură o permite, semnăturile pot fi imprimate sau înlocuite cu ștampile.

În cazul în care marfa trebuie încărcată în vehicule diferite sau dacă este 
vorba de diferite feluri de marfă, clientul sau cărăușul are dreptul să ceară în-
tocmirea de scrisori de trăsură pentru fiecare vehicul sau pentru fiecare fel de 
mărfuri separat (art.5).

Scrisoarea de trăsură trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemen-
te: a) locul și data întocmirii; b) numele și adresa clientului; c) numele și adresa 
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cărăușului; d) locul și data primirii mărfii și locul prevăzut pentru eliberarea 
acesteea; e) numele și adresa destinatarului; f) denumirea mărfii, felul ambala-
jului; g) numărul coletelor, marcajele speciale și numerele lor; h) greutatea sau 
volumul mărfii; i) cheltuielile aferente transportului (preţul de transport, taxe-
le vamale și alte cheltuieli). În afară de acestea, părţile pot insera în scrisoarea 
de trăsură orice alte prevederi pe care le consideră utile și necesare (art.6).

În ultimii ani a apărut scrisoarea de trăsură electronică. Conform preve-
derilor din Protocolul adiţional la Convenţia CMR cu privire la scrisoarea de 
trăsură electronică68, aceasta are o valoare juridică și comercială ca și scrisoarea 
de trăsură în formă scrisă, doar că se emite și se utilizează prin mijloace de 
comunicare electronică.

4. Documentele anexate la contract
Pentru efectuarea transportului în trafic internaţional, este necesar ca 

marfa să fie însoţită, în afara scrisorii de trăsură, și de alte documente elibera-
te de: organele veterinar-sanitare, vamă, poliţie, organele financiare și fiscale. 
Aceste documente sunt prevăzute în reglementările internaţionale, precum și 
în legislaţia internă a ţărilor de expediţie, de tranzit și de destinaţie a mărfii. 
Mai mult ca atât, cărăușul nu este obligat să examineze dacă aceste informaţii 
sunt exacte sau suficiente.

Cărăușul trebuie să deţină următoarele documente: 1) Documente refe-
ritoare la conducătorul auto: – permis de conducere; – pașaport; – carnetul 
privind evidenţa perioadei de lucru și de odihnă; 2) Documente referitoare la 
autovehicul: – foaie de parcurs; – diagramă tahograf; – certificat de agreere 
(confirmă că autovehiculul îndeplinește condiţiile tehnice, conform convenţiei 
TIR); - carnet de trecere prin vămi; – autorizaţie de transport internaţional; 
3) Documente referitoare la marfă: – scrisoare de transport internaţional, tip 
CMR; – carnet TIR; – certificat pentru mărfuri perisabile; – documente și in-
strucţiuni privind transportul mărfurilor periculoase (dacă este cazul).

68 Protocolul adiţional la Convenţia relativă la contractul de transport internaţional de 
mărfuri pe șosele (CMR) privind scrisoarea de trăsură electronică, adoptată în 2008 de 
Comitetul de Transport interior al Comisiei Europene pentru Economie a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (CEE-ONU), publicată pe site-ul oficial al organizaţiei, http://www.
unece.org/trans/conventn/e-CMRf.pdf (vizualizat 08.06.2010). Până în prezent pro-
tocolul dat nu a intrat în vigoare, însă clauzele scrisorii de transport electronice sunt 
frecvent utilizate în practică. 
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5. Abordarea jurisprudenţei Curţii Supreme de Justiţie a R.M.
Obligaţia de a completa scrisoarea de trăsură o are clientul. În scopul de a 

înlesni această sarcină, în practică este utilizat formularul elaborat de Uniunea 
Transportatorilor Rutieri (U.T.R.).

După cum s-a menţionat, Convenţia CMR. nu prevede un model al scrisorii 
de trăsură, ci doar necesitatea includerii anumitor clauze. În scopul armonizării 
și simplificării transportului rutier internaţional, U.T.R. a întocmit un model al 
scrisorii de trăsură CMR, a cărei primă versiune a fost emisă în anul 1976. Pentru 
a ţine pasul cu evoluţia practicilor din transport, U.T.R. a revizuit acest docu-
ment și a emis un model actualizat (în anul 2007), a cărui folosire o recomandă69.

Practica ne dovedește că cele mai frecvente litigii apar în legătură cu com-
pletarea greșită a datelor din scrisoarea de trăsură CMR. La încheierea con-
tractului de transport, în scrisoarea de trăsură adeseori nu este înscris corect 
numele clientului. La preluare, cărăușul nu verifică pe deplin corespunderea 
datelor din scrisoarea de trăsură și semnează.

Erorile comise în textul documentului generează probleme cărăușului la 
trecerea frontierei de stat, dar și la plata serviciilor de transport. Adeseori cli-
entul refuză achitarea plăţii de transport din motivul că în scrisoarea de tră-
sură nu figurează numele său, ci al unei alte societăţi comerciale. Mai mult ca 
atât, clientul pretinde că ar fi fost doar un intermediar la încheierea contractu-
lui de transport și aceasta nu angajează obligaţii de plată pe seama sa70.

69 Site-ul oficial al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Republica Mol-
dova (A.I.T.A.), publicat la 19.11.2007, http://www.aita.md/Lists/Announcements/Dis-
pForm.aspx?ID=523 (vizitat 06.06.2010)

70 SRL „Transport-Grup” s-a adresat în instanţă cu cerere prin care solicită încasarea plă-
ţii de transport și a penalităţilor de întârziere. În cerere, reclamantul menţionează că 
la data de 01.12.2008 între el și SRL „Mere dulci” a fost semnat contractul-comandă de 
transport. Potrivit contractului, SRL „Transport-Grup” a îndeplinit cursa pe ruta Orhei 
(Republica Moldova)/ Moscova (Federaţia Rusă), fapt ce se confirmă prin scrisoarea de 
trăsură CMR nr.001. După efectuarea transportului, reclamantul a expediat la adre-
sa pârâtului contul de plată, însă acesta din urmă a refuzat să-i plătească. Judecătoria 
Economică de Circumscripţie a admis integral cerinţele reclamantului. Curtea de Apel 
Economică a casat hotărârea primei instanţe, pronunţând o nouă hotărâre prin care a 
respins acţiunea motivând că este neîntemeiată. Aceeași hotărâre de respingere a acţi-
unii a fost luată și de Curtea Supremă de Justiţie a R.M. În motivarea deciziei, Colegiul 
economic aduce următoarele explicaţii: „compania de transport SRL „Transport-Grup” 
nu a prezentat dovada că serviciile de transport au fost prestate la cererea SRL „Mere 
dulci” și nu a probat obligaţiunile pârâtului de a achita costul serviciilor de transport”. 
Cu adevărat, la dosar a fost anexată scrisoarea de trăsură internaţională CMR nr.001, 
în care se indică clar că SRL „Transport-Grup” a transportat bunurile spre or.Moscova 
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O altă problemă frecvent întâlnită în litigiile de judecată ţine de efectuarea 
transportului internaţional de mărfuri cu mijloacele de transport luate în loca-
ţiune. Multe companii de transport din Republica Moldova nu dispun de auto-
vehicule în proprietate, de aceea sunt nevoite să le ia în folosinţă și posesiune de 
la alte societăţi comerciale, în baza unor contracte de locaţiune a mijloacelor de 
transport. Deoarece contractele respectiv sunt imperfecte și cuprind erori de 
conţinut, de acest lucru beneficiază proprietarii autovehiculelor, care înaintea-
ză acţiuni în judecată, motivând că li se cuvine restituirea cheltuielilor legate 
de efectuarea transportului71.

6. Drepturile și obligaţiile părţilor la contract
La primirea mărfii, cărăușul este obligat să verifice starea acesteea (printr-

o examinarea exterioară, aparentă) și a ambalajului ei, precum și exactitatea 

anume de la SA „Bucuria verii”, dar nu de la SRL „Mere dulci” precum se invocă în 
cererea de recurs. În concluzie, Colegiul respinge recursul înaintat de SRL „Transport-
Grup” motivând că aceasta nu a depus probe pertinente ce ar confirma pentru cine a 
prestat serviciile de transport (Decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Supreme 
de Justiţie a Republicii Moldova din 18 februarie 2010, dosarul nr.2rae-25/10. Arhiva 
Judecătoriei Economice de Circumscripţie, mun.Chișinău).

71 În acest context aducem cazul în care SRL „Autocom” a depus cerere de chemare în 
judecată împotriva la SRL „Agute-Trans” privind încasarea datoriei. În motivarea acţi-
unii reclamantul a indicat că în temeiul contractului încheiat cu SRL „Agute-Trans” și 
a comenzilor înaintate, el a prestat servicii de transport de tip CMR, de la Chișinău spre 
București, Kiev, Minsk și Moscova (toate scrisorile de trăsură au fost anexate la dosar). 
Pârâtul însă refuză să achite plata pentru transport. Prin hotărârea Judecătoriei Eco-
nomice de Circumscripţie, menţinută și de Curtea de Apel Economică, acţiunea a fost 
respinsă. Nefiind de acord, SRL „Autocom” a înaintat recurs în care invocă că conform 
contractului de locaţiune a mijlocului de transport, el s-a obligat să menţină autovehi-
culul într-o stare tehnică bună, să suporte cheltuielile de exploatare și să poarte răspun-
dere în calitate de transportator internaţional. În opinia reclamantului, „aceste condiţii 
confirmă că părţile nu au avut intenţia de a încheia anume contractul de locaţiune a 
autovehiculului, cât faptul că pârâtul îl recunoaște pe recurent drept transportator real 
al încărcăturilor”. În decizia de respingere a recursului, Colegiul economic al Curţii 
Supreme de Justiţie a R.M. motivează următoarele: „în toate scrisorile de trăsură de tip 
CMR, ca transportator figurează SRL „Agute-Trans”. Prin urmare, este evident faptul 
că transportările de facto nu le-a efectuat recurentul, dar compania sus-menţionată. 
Mai mult ca atât, pe parcursul examinării cauzei recurentul nu a adus careva probe în 
confirmarea faptului că contractul de transport l-ar fi realizat el însuși. Faptul că prin 
contractul de locaţiune a autovehiculului recurentul s-a obligat să menţină mijlocul de 
transport într-o stare tehnică bună, să suporte cheltuielile de exploatare și să poarte 
răspundere, nu confirmă cu certitudine că a executat transportările” (Decizia Cole-
giului economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. din 15 aprilie 2009, dosarul 
nr.2rae-49/09. Arhiva Judecătoriei Economice de Circumscripţie, mun.Chișinău).
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menţiunilor care au fost înscrise de client în scrisoarea de trăsură. Dacă că-
răușul nu are mijloacele necesare pentru a verifica exactitatea acestor date, el 
poate să înscrie rezervele sale în scrisoarea de trăsură. Însă toate aceste rezerve 
trebuie motivate, altfel ele nu-l angajează la nimic pe expeditor. Lipsa rezerve-
lor în scrisoarea de trăsură creează prezumţia că marfa și ambalajul eu au fost 
preluate în stare bună.

Pe tot parcursul transportării, dreptul de dispoziţie asupra mărfii aparţine 
clientului. El poate să ceară cărăușului oprirea transportului, schimbarea lo-
cului prevăzut pentru eliberare sau să elibereze marfa unui alt destinatar decât 
cel indicat în scrisoarea de trăsură. Acest drept de dispoziţie se stinge în mo-
mentul în care al doilea exemplar al scrisorii de trăsură este remis destinata-
rului. Prin excepţie, dreptul de dispoziţie poate aparţine destinatarului din 
momentul întocmirii scrisorii de trăsură, doar dacă clientul face o menţiune 
în acest sens pe scrisoare.

După ce cărăușul ajunge la locul prevăzut pentru eliberarea mărfii, desti-
natarul are dreptul de a cere să-i fie remisă marfa împreună cu al de-al doilea 
exemplar al scrisorii de trăsură. Însă dacă pentru un motiv oarecare execu-
tarea contractului în condiţiile prevăzute în scrisoarea de trăsură devine im-
posibilă înainte ca marfa să ajungă la locul de destinaţie, cărăușul este obligat 
să ceară indicaţii de la client. În măsura în care indicaţiile nu parvin la timp, 
cărăușul „va lua măsurile pe care le consideră ca fiind cele mai bune în intere-
sul persoanei ce are dreptul de a dispune de marfă” (art.14 Convenţia CMR).

Aceeași situaţie o avem în cazul în care după sosirea mărfii la locul de desti-
naţie se ivesc impedimente la eliberare, cărăușul va trebui să ceară instrucţiuni 
de la client. Dacă destinatarul refuză marfa, cărăușul va întoarce marfa la client 
sau, dacă acest lucru presupune cheltuieli excesive, cu acordul clientului, cără-
ușul poate vinde marfa. Suma obţinută din vânzare va fi pusă la dispoziţia cli-
entului, minus cheltuielile ce ţin de transport și vânzare, care revin cărăușului.

Pentru efectuarea transportului cărăușul are dreptul de a fi remunerat. De 
regulă plata se face după executarea contractului. Modul de determinare a plă-
ţii este prevăzut în scrisoarea de trăsură și se calculează reieșind din greutatea 
mărfii și distanţa parcursă. Cărăușul mai are dreptul de a cere de la client ram-
bursarea cheltuielilor legate de îndeplinirea indicaţiilor și a altor instrucţiuni 
primite în timpul efectuării transportului72.

72 Tănase (Ezer) E. Răspunderea cărăușului în contractul internaţional de transport de 
mărfuri pe șosele. Teza de doctor în drept (cond. știinţific: prof. univ. dr. B.Ștefănescu). 
București, 2009, p.122-123.
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7. Reclamaţii și acţiuni în judecată
7.1. Condiţii de înaintare (forma, termenul)
Forma reclamaţiei. Reclamaţia se face în scris și la ea se atașează proce-

sul-verbal întocmit la faţa locului, în momentul în care marfa a fost primită 
și destinatarul a constatat anumite deteriorări sau lipsuri asupra ei. Dacă din 
neștiinţă sau din alte motive procesul-verbal așa și nu a fost întocmit, atunci 
destinatarul poate anexa la reclamaţie orice alt document care ar confirma 
prejudicierea mărfii.

Conform prevederilor Convenţiei CMR, adresarea cu reclamaţie poartă 
caracter facultativ73. Persoana interesată să obţină despăgubiri poate să acţi-
oneze direct în justiţie împotriva cărăușului, fără să-i fi adresat în prealabil o 
reclamaţie74.

Termenul de înaintare. Reclamaţiile în cazul pierderii sau deteriorării 
mărfii se depun în termen de 7 zile de la data eliberării ei, iar cele privind des-
păgubirea provocată de întârzierea în eliberarea mărfii, în termen de 21 de zile 
de la data ajungerii ei la destinaţie.

În schimb un termen de prescripţie mult mai mare este cel de adresare cu 
acţiune în judecată – 1 an, iar în caz de dol, termenul este de 3 ani. În ambele 
situaţii termenele de prescripţie începe să curgă astfel: – în caz de pierdere par-
ţială, de avarie sau de întârziere, din ziua în care marfa a fost eliberată; – în caz 
de pierdere totală, începând de la a 30-a zi după expirarea termenului convenit 
sau, dacă nu a fost convenit nici un termen, începând cu a 60-a zi de la primi-
rea mărfii de către cărăuș; – în celelalte cazuri, începând de la expirarea unui 
termen de 3 luni de la data încheierii contractului de transport (art.32 pct.1).

Reclamaţia scrisă depusă de client suspendă prescripţia până în ziua în care 
cărăușul respinge reclamaţia în scris și restituie documentele care erau anexate 
(art.32 alin.(2))75.

73 Concluzia dată își are suport în art.27 alin.(1) a Convenţiei din care reiese că persoana 
prejudiciată poate alege între a adresa o reclamaţie scrisă cărăușului sau a înainta acţi-
une în instanţa de judecată. Aici vedem deosebirea esenţială care există faţă de Codul 
civil al R.M. care stabilește că în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale, părţile 
sunt obligate să înainteze în prealabil o reclamaţie (art.1020 alin.(1)).

74 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea specială. Editura Lumina Lex, 
București, 2002, p.240. 

75 Prin norma dată Convenţia CMR dă răspuns la o întrebare care este frecventă în Codul 
civil al R.M., și anume aceea de a cunoaște din ce moment începe a curge termenul de 
prescripţie pentru adresarea cu acţiune în judecată împotriva cărăușului.
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7.2. Reclamaţii și acţiuni în cazul transporturilor  
 efectuate de mai mulţi cărăuși

În cazul transporturilor la care participă doi și mai mulţi cărăuși, persoana 
a cărei mărfuri au fost prejudiciate, poate înainta acţiune împotriva primului 
cărăuș, a ultimului cărăuș sau împotriva cărăușului care a executat partea din 
transport pe parcursul căreea s-a produs prejudicierea.

Reclamantul are alternativa de a alege de la cine să solicite despăgubiri. 
În practică, de regulă, se cere de la primul sau de la ultimul cărăuș, deoarece 
fiecare dintre ei răspunde pentru întregul itinerar76. Mai mult chiar, dacă recla-
mantul găsește de cuviinţă, el poate înainta acţiune în același timp împotriva 
fiecăruia dintre acești cărăuși. La rândul lui, cărăușul care a plătit despăgubi-
rea, se poate întoarce cu acţiune de regres împotriva celui vinovat de prejudi-
cierea mărfii.

8. Asigurarea mărfurilor
Asigurarea mărfurilor transportate nu este obligatorie, nici în plan naţio-

nal și nici internaţional. În legătură cu aceasta, în literatura de specialitate se 
menţionează că pentru o mai bună funcţionare a mecanismului răspunderii 
din transportul auto internaţional de mărfuri, este necesar ca în actele norma-
tive să fie prevăzute cazurile în care cărăușul ar fi obligat să aibă încheiat un 
contract de asigurare a mărfurilor77.

Practica ne dovedește că clienţii adeseori recurg la încheierea contractelor 
de asigurare. Mai mult ca atât, în această privinţă ei au și unele facilităţi fiscale, 
cum ar fi, de exemplu, primele de asigurare care se deduc din preţul mărfii co-
mercializate. În așa mod, clientul nu cheltuie nimic, deoarece își întoarce banii 
adăugând prima de asigurare la preţul de vânzare a mărfii78.

76 Proţuc I. Dreptul de regres în raporturile dintre transportatorii succesivi în contractul 
de transport internaţional rutier de mărfuri, publicat în Revista Naţională de Drept, 
nr.11, 2003, p.38.

77 Иванова Т.А. Правовое регулирование международных автомобильных пере-
возок грузов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Специальность 12.00.03. Науч. рук.: проф. Н.П.Хохлов, „Са-
ратовская государственная академия права”, Cаратов, 2004, p.24.

78 art.1 pct.2 lit.(h) din Hotărârea Guvernului R.M. nr.484 din 04.05.98 cu privire la limi-
tele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici și persoanelor fizice care practică 
activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de 
întreprinzător pentru scopuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova nr.62-65/595 din 09.07.1998. 
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9. Răspunderea părţilor
Impunerea cărăușilor la plata unor despăgubiri mari îi poate aduce ușor 

la crize financiare, iar acest lucru constituie un pericol pentru funcţionarea 
normală a întregului sistem de transport79.

Cărăușul, potrivit art.17 din Convenţia CMR, este răspunzător pentru pier-
derea totală sau parţială și pentru avarierea mărfii, dacă acestea s-au produs 
între momentul primirii și cel al eliberării mărfii, precum și pentru întârzierea 
executării contractului. Despăgubirea pe care trebuie să o plătească cărăușul se 
calculează după valoarea mărfii la locul și în momentul primirii acesteea pen-
tru transport. Mai întâi, la aprecierea valorii mărfii se ia în consideraţie costul 
ei la bursele de mărfuri din acea localitate sau, în lipsa unor burse în localitatea 
respectivă, se ia ca punct de reper preţul curent al pieţei.

Alături de aceste despăgubiri, cărăușul va restitui taxa de transport, do-
bânzile, taxele vamale și celelalte cheltuieli materiale ocazionate de transport. 
Alte daune-interese pentru pierdere nu sunt datorate. În schimb în caz de în-
târziere, dacă cel aflat în drept face dovada că din această întârziere a rezultat 
un prejudiciu, cărăușul este ţinut să plătească daune care nu pot depăși preţul 
transportului (art.23 alin.(4) și (5)). O despăgubire mai mare poate fi pretinsă 
doar în cazul declarării valorii mărfii.

Spre regret, la soluţionare litigiilor ce rezultă din contractele de transport 
încheiate conform Convenţiei CMR, instanţele judecătorești naţionale nu apli-
că prevederile convenţiei internaţionale, ci preferă dispoziţiile Codului civil al 
R.M. Aceasta în pofida faptului că raporturile care iau naștere corespund ce-
rinţelor Convenţiei CMR, având caracter internaţional și fiind cu titlu oneros.

De fapt, problema respectivă persistă nu doar în Republica Moldova, ci și 
în practica judiciară a altor state80. Faptul aplicării exclusive a legislaţiei naţi-
onale la soluţionarea litigiilor din contractele de transport auto internaţional 
de mărfuri, generează și mai multe situaţii de conflict, iar dosarele ajung să 

79 Иванова Т.А. Возмещение ущерба собственнику при совершении международ-
ной автомобильной перевозки груза, publicat în Актуальные проблемы права 
собственности: Материалы Всероссийской межвузовской конференции. Саратов: 
Изд-во ГОУ ВПО „Саратовская государственная академия права”, 2004, p.36-37.

80 Канашевский В. Договор международной автомобильной перевозки грузов 
в российской и зарубежной судебной практике, publicat în Хозяйство и право 
(Federaţia Rusă), nr.2, 2010, p.37; Макарчук С. Спорные вопросы применения Кон-
венции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), publicat 
în Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (Republica 
Belarusi), nr.14, 2004, p.116.
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fie examinate de Curtea Supremă de Justiţie a R.M., care fie casează hotărârile 
luate de instanţele judecătorești și ia o nouă decizie, fie trimite cauzele spre 
rejudecare la instanţele ierarhic inferioare. Asemenea dificultăţi pot fi evitate 
dacă instanţele judecătorești ar aplica din start regulile Convenţiei CMR.

10. Exonerarea de răspundere
Convenţia CMR stabilește că cărăușul este răspunzător pentru pierderea 

mărfii dacă aceasta s-a produs între momentul primirii și cel al eliberării ei, 
precum și pentru întârzierea în eliberare. Cărăușul însă va fi eliberat de aceas-
tă răspundere dacă acţiunile au avut loc din culpa clientului, a unui viciu al 
mărfii sau unor circumstanţe pe care cărăușul nu putea să le evite și ale căror 
consecinţe nu le putea preveni (art.17 alin.(2)). Deși în continuare convenţia 
enumeră și alte cazuri când cărăușul ar putea fi eliberat de răspundere, cele 
mai multe probleme ridică expresia „circumstanţe pe care cărăușul nu putea să 
le evite și ale căror consecinţe nu le putea preveni”.

În practică, împrejurările respective sunt lăsate la aprecierea instanţelor ju-
decătorești. Astfel, s-a decis că nici poleiul de pe șosea, nici denivelările de pe 
carosabil, produse de proasta întreţinere a drumurilor publice, nu pot servi ca 
argumente justificative din partea cărăușului în caz de întârziere în livrarea 
mărfii la destinaţie. Furtul mărfii nu constituie o cauză exoneratorie de răs-
pundere dacă autovehiculul a rămas pe timpul nopţii nesupravegheat.

La fel, s-a decis că accidentarea prin lovire a unui camion care staţiona 
regulamentar pe marginea șoselei în timpul nopţii și având în funcţiune sem-
nalizarea luminoasă, de către un autovehicul ce venea în viteză, constituie un 
fapt ce nu a putut fi evitat81.

11. Contractele de transport auto de mărfuri încheiate  
 sub acoperirea carnetelor TIR

Așa cum s-a menţionat, raporturile date se află sub incidenţa Convenţi-
ei vamale referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea 
carnetelor TIR (cunoscută ca Convenţia TIR82), încheiată la Geneva, la 14 no-

81 Nota informativă a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la apli-
carea legislaţiei privind responsabilitatea cărăușului în contractul de transportare a 
încărcăturilor pe anii 2004-2006, http://www.scjustice.md/prjud3.html (vizualizat la 
12.03.2010).

82 Abrevierea T.I.R. se descifrează ca Transport Internaţional Rutier.
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iembrie 1975. Avantajul transportului de mărfuri efectuat sub regimul carne-
telor TIR este considerabil. În primul rând, mărfurile nu sunt supuse controlu-
lui vamal la birourile de trecere a frontierelor, iar în legătură cu aceasta, pentru 
mărfurile transportate sub regimul TIR nu se face plata taxelor de import și 
export la birourile vamale de trecere.

Persoana care deţine carnetul TIR efectuează transportul mărfurilor fără 
descărcare și reîncărcare, peste una sau mai multe frontiere, începând de la 
biroul vamal de pornire și până la biroul vamal de destinaţie. În acest scop, 
este necesar ca marfa în prealabil să fie sigilată și plombată, după care să fie 
întocmit carnetul TIR.

Ajungând la birourile vamale de trecere, șoferul va trebui să prezinte ve-
hiculul cu mărfuri autorităţilor vamale pentru control și în măsura în care 
se constată că sigiliile și plombele sunt intacte, ele vor fi acceptate și nu va fi 
necesară verificarea mărfii. Însă dacă se va considera necesar, se poate purcede 
la un nou control vamal, cu aplicarea de noi plombe și sigilii.

Nu orice autovehicule pot fi admise la transport în baza carnetelor TIR, 
ci doar acelea care corespund, din punct de vedere al construcţiei și echipa-
mentului, cerinţelor Convenţiei TIR. Fiecare autovehicul, container, cisternă 
sau remorcă în care sunt prezente mărfuri va trebui plombată sau sigilată. O 
cerinţă aparte este ca la autovehicul să fie atașate două plăci dreptunghiulare, 
purtând inscripţia „T.I.R.”. Ele se vor fixa în faţă și în spatele vehiculului și vor 
trebui amplasate astfel, încât să fie foarte vizibile.
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Capitolul VIII
ASIGURAREA OBLIGATORIE ȘI FACULTATIVĂ  
DIN TRANSPORTUL AUTO

Planul
1. Consideraţii generale
2. Asigurarea obligatorie de răspunderea civilă a transportatorilor  

auto faţă de pasageri
2.1. Cadrul juridic
2.2. Mărimea răspunderii
2.3. Plata despăgubirii de asigurare

3. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse  
de autovehicule (asigurarea faţă de terţi)
3.1. Dispoziţii generale (avantajele, cadrul juridic)
3.2. Asiguratul, asigurătorul, riscul de asigurare, poliţa de asigurare,  

termenul asigurării
3.3. Prima de asigurare
3.4. Mărimea răspunderii asigurătorului
3.5. Pagubele care se repară și cele ce nu se repară de către asigurător
3.6. Stabilirea și plata despăgubirilor (deteriorarea autovehiculului,  

reducerii valorii bunului după reparaţie, vătămarea corporală,  
cheltuieli de tratament, decesul, pieirea animalelor)

3.7. Achitarea despăgubirilor de asigurare, până și după adresarea  
în instanţa de judecată

3.8. Problema compensării prejudiciilor morale
3.9. Acţiunea în regres. Exemple din practica judiciară

4. Asigurarea de răspundere civilă în baza poliţelor de asigurare 
internaţională „Carte Verde”

5. Asigurarea facultativă a mijloacelor de transport auto (CASCO)
6. Concluzii

1. Consideraţii generale
Asigurarea a fost şi rămâne una din cele mai actuale teme de cercetare, deoa-

rece omul continuă să fie înconjurat de evenimente şi situaţii care îi provoacă 
nelinişte şi neîncredere. De aceea problemele asigurării de răspunderea civilă 
în transportul auto reprezintă o importanţă tot mai sporită în teoria şi practica 
juridică.



În literatura de specialitate a altor state (Federaţia Rusă, România, Franţa, 
Italia ş.a) asigurarea auto obligatorie de răspunderea civilă pentru accidente 
şi cea facultativă a mijloacelor de transport a fost pe larg abordată de diferiţi 
autori, însă în doctrina autohtonă această problemă urmează a fi supusă unei 
cercetări mai profunde. Prin lucrările lor ştiinţifice s-au remarcat tangenţial 
sub acest aspect profesorul rus M.И.Брагинский1, români – R.Catană2 şi 
Gh.Caraiani3, francezi – A.Favre-Rochex şi G.Courtieu4, iar din Republica 
Moldova, A.Bloşenco şi A.Zgardan, lucrările cărora ne-au fost de mare utili-
tate la scrierea acestui articol ştiinţific. Însă apreciem faptul că prin cercetări 
ample care au fost axate anume asupra asigurărilor din transportul auto, au 
adus o contribuţie majoră doctrinarii ruşi: К.Д.Ишо5, Е.П.Долгополова6, 
Л.Б.Дешалыт7, Е.В.Павлова8.

1 Брагинский M.И. Договор страхования. Издательство СТАТУТ, Москва, 2003. 
2 Сatană R. Dreptul asigurărilor. Reglementarea activităţii de asigurare. Teoria generală 

a contractelor de asigurare. Cluj-Napoca: Sfera juridică, 2007. 
3 Caraiani Gh. Transporturi, expediţii și asigurări internaţionale. Editura Lumina Lex, 

București, 2001. 
4 Favre-Rochex A., Courtieu G. Le droit du contrat d’assurance terrestre. Paris: LCDJ, 

1998.
5 Ишо К.Д. Субъекты договора обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств во французском праве, în Мате-
риалы международной научно-практической конференции „Экономика, госу-
дарство и общество в XXI век”. Москва: Изд-во РГТЭУ, 2006, p.13-19; Ишо К.Д. 
Правовая роль потерпевшего как субъекта договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, în Юридиче-
ские науки (Federaţia Rusă), nr.2, 2008, p.31-38; Ишо К.Д. Порядок заключения, ис-
полнения и прекращения договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, în Право и политика (Federaţia 
Rusă), nr.6, 2008, p.13-21. 

6 Долгополова Е.П. Источники правового регулирования добровольного страхо-
вания гражданской ответственности в Российской Федерации, în Юридические 
науки (Federaţia Rusă), nr.3, 2008, p.10-17; Долгополова Е.П. Правовые пробле-
мы определения существенных условий договора добровольного страхования 
гражданской ответственности, în Право и политика (Federaţia Rusă), nr.3, 2008, 
p.34-41; Долгополова Е.П. Участники страховых правоотношений, специфика их 
правового положения, în Право и политика (Federaţia Rusă), nr.5, 2008, p.9-16.

7 Дешалыт Л.Б. Договор обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, în Право и экономика (Federaţia Rusă), 
nr.8, 2006, p.34-37; Дешалыт Л.Б. О договоре обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, în Современное 
право (Federaţia Rusă), nr.9, 2006, p.79-81.

8 Павлова Е.В. К вопросу о правовом регулировании системы „Зеленая карта” в 
ЕС, în Гражданское право (Federaţia Rusă), nr.4, 2006, p.41-43.
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Actualitatea temei abordate reiese din considerentul că în ultimii ani mi-
jloacele de transport auto în Republica Moldova cunosc o creştere anuală cu 
circa 6%, iar litigiile axate pe accidentele rutiere devin tot mai frecvente în 
instanţele judecătoreşti.

Cercetând dosarele civile judecate la Curtea Supremă de Justiţie a R.M. şi 
în care au fost implicate companiile de asigurări, estimăm că 85% dintre ele se 
referă la achitarea despăgubirilor de asigurare pentru accidentele rutiere.

Totodată, făcând o analiză a doctrinei şi jurisprudenţei naţionale, cons-
tatăm că acest capitol nu a mai fost cercetat până acum şi prezenţa unor surse 
ştiinţifico-practice în acest domeniu devine absolut indispensabilă.

2. Asigurarea obligatorie de răspunderea civilă  
a transportatorilor auto faţă de pasageri

Toţi cărăuşii care prestează servicii de transport public de pasageri sunt 
obligaţi să aibă încheiat cu una din companiile de asigurări un contract de asi-
gurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători. 
Acest tip de asigurare rămâne mereu puţin cunoscut pasagerilor, deoarece ca-
zurile în care companiile de asigurări au fost nevoite să achite despăgubiri pasa-
gerilor sunt foarte puţine. În acest sens, rolul primordial pe piaţa asigurărilor 
din transportul auto al Republicii Moldova îi revine unui alt tip de asigurare 
– asigurarea obligatorie de răspundere civilă faţă de pagubele produse de au-
tovehicule. În cazul cărăuşilor ce prestează transportul public auto de pasa-
geri (cu autobuze, troleibuze, microbuze, taxi) ei sunt obligaţi să deţină două 
contracte de asigurare, şi anume: primul, contractul de asigurare obligatorie 
de răspundere civilă faţă de pagubele produse de autovehicule, care în practică 
mai este numit contractul de asigurare faţă de terţi, şi al doilea, contractul de 
asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători.

2.1. Cadrul juridic
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de 

călători este reglementată în prezent de Legea nr.1553 din 25.02.1998 cu pri-
vire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de 
călători9. După structura sa, Legea este foarte succintă şi conţine doar cele mai 
importante prevederi la acest capitol.

9 Legea Republicii Moldova nr.1553-XIII din 25.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători, publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr.38-39 din 30.04.1998.
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Asigurarea obligatorie de răspunderea civilă a transportatorilor faţă de 
călători prezintă unele particularităţi şi pentru companiile de asigurări. Ac-
tualmente în Republica Moldova puţine companii de asigurare deţin licenţă 
pentru încheierea acestor tipuri de contracte. O cauză ar fi că pe piaţa naţională 
a asigurărilor rata asigurărilor obligatorii de răspundere civilă a transportato-
rilor faţă de călători este foarte mic şi oscilează între 0,7% şi 0,9%. Mai mult 
ca atât, cerinţa suplimentară pentru obţinerea licenţei este posedarea de către 
companiile de asigurare a 3 mln. de lei în active. Din aceste considerente, doar 
câteva companii de asigurare deţin acest tip de licenţă, dintre care lideri sunt 
Moldasig şi Victoria-Asigurări10

Despăgubirile practic inexistente în domeniu contribuie ca asigurarea obliga-
torie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători să devină atractivă 
pentru companiile de asigurare, în schimb exigenţele sporite pentru dobândirea 
licenţei şi ponderea sa relativ joasă în comparaţie cu alte tipuri de asigurare, îi 
scad din atractivitate. Practica multor ani ne dovedeşte şi o altă problemă majoră, 
că companiile de asigurare, utilizând metode legale şi mai puţin legale, adeseori 
diminuează sau tergiversează plata despăgubirilor faţă de pasageri.

Legea nr.553 din 25.02.1998 prevede că transportatorii sunt obligaţi să în-
cheie anual cu companiile de asigurare contracte de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă faţă de călători. Astfel încât obiect al contractului este asi-
gurare de răspundere civilă a transportatorilor pentru prejudiciu cauzat vieţii, 
sănătăţii şi bunurilor călătorilor. În ce priveşte prima de asigurare pe care trans-
portatorul o achită companiei de asigurare, ea nu este una fixă, ci se stabileşte în 
cuantum de până la 1% din suma volumului anual de transportare a călătorilor 
(art.7 alin.(1)). Luând în considerare concluziile la care a ajuns A.Zgardan, „în 
cazul asigurării de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători legea 
este mai flexibilă şi stabileşte doar plafonul maxim, prima de asigurare fiind 
stabilită în cuantum de până la 1% din suma volumului anual de transportare 
a călătorilor. Din cauza flexibilităţii stabilirii primelor de lege, se dă posibilitate 
asigurătorilor să concureze între ei şi să propună tarifele pe care le doresc”11.

Dovada încheierii contractului de asigurare serveşte poliţa de asigurare 
care se eliberează transportatorului. Poliţa de asigurare nu este un contract de 
asigurare, ci numai un document care atestă încheierea contractului. De aceea 
din punctul de vedere al conţinutului, ea trebuie să corespundă destinaţiei – să 

10 Zgardan A. Caracteristica asigurărilor prin efectul legii în domeniul transportului auto 
în Republica Moldova. IDIS „Viitorul”. Chișinău, 2008, p.20-21.

11 Zgardan A., op.cit., p.24. 
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probeze încheierea contractului de asigurare12. În temeiul art.1309 din Codul 
civil, în poliţa de asigurare se va indica: denumirea şi sediul părţilor contrac-
tante; obiectul asigurării (răspunderea civilă faţă de călători); riscurile ce se 
asigură; începutul şi durata asigurării; suma asigurată; prima de asigurare, 
locul şi termenele de plată; alte date, conform legii sau acordului dintre părţi.

Important este şi faptul că pasagerul nu are la sine poliţa de asigurare cum 
este în cazul altor tipuri de asigurare, ci o poliţă unică pentru toţi pasagerii 
deţine transportatorul, în schimb efectele benefice ale poliţei de asigurare se 
răsfrâng asupra tuturor pasagerilor. La procurarea biletului de călătorie pasa-
gerul achită taxa de transport în care se include şi costul asigurării sale, fără ca 
el să conştientizeze acest lucru.

2.2. Mărimea răspunderii
Limita răspunderii este stabilită la suma de 10 mii dolari SUA în cazul 

vătămărilor corporale şi 1000 dolari SUA pentru prejudiciile legate de pierde-
rea sau deteriorarea bagajelor. Aceste despăgubiri de asigurare se acordă dacă 
prejudiciul a fost cauzat pasagerilor din momentul îmbarcării lor în mijlocul 
de transport la staţia de pornire şi până la momentul coborârii din mijlocul de 
transport la staţia terminus, inclusiv transbordările pe rută.

Plata despăgubirilor se face pasagerului, iar în cazul decesului sau 
incapacităţii – moştenitorilor acestuia sau altor reprezentanţi legali. Mai mult 
ca atât, despăgubirea se plăteşte nu tuturor pasagerilor, ci doar celor care întru-
nesc condiţiile cerute la art.11 alin.(2) al Legii, şi anume: a) efectuează călătoria 
în baza documentului de călătorie sau b) în baza legitimaţiei ori a altor docu-
mente, eliberate în conformitate cu legislaţia şi care le autentifică dreptul la 
călătorie. La fel, nu are importanţă naţionalitatea pasagerului şi nici faptul 
dacă el are sau nu viză de reşedinţă în Republica Moldova.

Întrebarea care apare este următoarea: dacă persoana suportă un prejudiciu 
în timpul transportului, însă el călătoreşte fără bilet de călătorie sau confirmă 
verbal că deţine legitimaţie de călătorie pe când în realitate el nu o are, cum va 
proceda compania de asigurare? Deşi în literatura de specialitate problema dată 
nu a fost abordată, în ce ne priveşte considerăm că obligaţia reparării prejudi-
ciului va reveni transportatorului. Mai mult ca atât, în cazul dat răspunderea 
transportatorului faţă de pasager nu va fi o răspunderea contractuală, ci 
delictuală. Motivul este că între transportator şi pasager nu a fost încheiat 

12 Bloșenco A. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Ediţia a II-a. 
Editura ARC. Chișinău, 2006, p.923.
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contractul de transport care trebuie confirmat prin bilet sau legitimaţie de 
călătorie. În consecinţă, compania de asigurare este în drept să refuze achitarea 
despăgubirii de asigurare, dar nu şi compania de transport. Pe de altă parte, 
este dificil de a dovedi faptul procurării biletului de călătorie de către pasager, 
din moment ce în transportul auto toate biletele sunt transmisibile.

2.3. Plata despăgubirii de asigurare
Despăgubirea de asigurare se plăteşte în cuantumul valorii reale a prejudi-

ciului cauzat pasagerului, dar fără a depăşi limitele de 10 mii de lei în caz de 
vătămare corporală sau deces şi 1000 de lei în caz de deteriorare sau pierderea 
a bagajelor, prevăzute la art.8 din Legea nr.553 din 25.02.1998. Ca temei pentru 
plata despăgubirilor, pasagerul va trebui să prezinte actul asupra accidentului 
în transport, întocmit de organele de poliţie, certificatul eliberat de instituţia 
medicală în care se indică gradul de vătămare corporală, precum şi documen-
tele care confirmă cheltuielile pentru tratament, ca medicamente, protezare, 
îngrijirea specială ş.a.

Spre regret, o problemă a asigurărilor din transportul auto de pasageri 
şi a întregului sistem de asigurări din republică este tergiversarea achitării 
despăgubirilor de către companiile de asigurare. În practică se invocă diferite 
motive, iar principala este că nu există o hotărâre a instanţei judecătoreşti prin 
care să fie stabilită persoana vinovată de comiterea accidentului, iar în hotărâre 
să fie concretizată şi persoana căreia să i se achite despăgubirea de asigurare. 
Reieşind din considerentul că pasagerii în calitate de victime au necesitatea 
unor cheltuieli imediate în legătură cu prejudiciile suportate, la art.12 alin.
(2) al Legii nr.553 din 25.02.1998 a fost introdusă o normă în conformitate cu 
care despăgubirea de asigurare se plăteşte asiguratului în cazul în care acesta 
dovedeşte că a reparat prejudiciul cauzat victimei. Deşi legea admite ca chel-
tuielile legate de vătămarea corporală a pasagerului şi prejudicierea bagajelor 
lui să fie plătite de transportator, în lege nu există o menţiune expresă prin care 
transportatorul ar fi obligat să o facă.

Menţionăm că nu în toate cazurile companiile de asigurare sunt obligate să 
plătească despăgubiri. Refuzul de plată a despăgubirii de asigurare se confirmă 
expres în cazurile prevăzute la art.15 al Legii nr.553 din 25.02.1998, acestea fiind:

a) operaţiunile militare și consecinţele lor, tulburările cu caracter de masă 
și grevele, actele ilicite ale unor organizaţii politice;

b) împrejurările de forţă majoră și calamităţile naturale (explozii naturale, 
seisme, fulgere, uragane, inundaţii, alunecări de teren etc.);
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c) utilizarea de către transportator a mijloacelor de transport în alte scopuri 
decât cele indicate în licenţa de activitate și în contractul de asigurare.

De asemenea, nu se repară prejudiciul cauzat prin pierderea sau distrugerea 
hârtiilor de valoare, semnelor monetare, documentelor, manuscriselor, pietre-
lor preţioase, articolelor din aur, argint, platină ș.a., dacă nu au fost declarate 
înainte de începerea călătoriei.

3. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube  
produse de autovehicule (asigurarea faţă de terţi)

3.1. Dispoziţii generale (avantajele, cadrul juridic)
În ultimul timp autovehiculul a devenit nu numai un mijloc de transport, 

dar şi o sursă de pericol sporit atât pentru cei din jur, cât şi pentru deţinătorul 
care poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate vieţii, sănătăţii sau bunuri-
lor terţelor persoane. Însă în practică se poate întâmpla ca persoana vinovată de 
provocarea accidentului rutier să nu dispună de bani pentru a acoperi cheltuielile 
legate de daunele provocate altor persoane. Mai mult ca atât, se poate întâmpla 
şi mai grav, ca cel vinovat să părăsească locul accidentului fără a fi cunoscut, iar 
persoanele prejudiciate pot rămâne în acest caz fără repararea daunelor suportate.

De aceea în scopul evitării unor asemenea riscuri în legătură cu producerea 
accidentelor rutiere, prin Legea nr.414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule13 s-a sta-
bilit că asigurarea de răspundere civilă este obligatorie pentru deţinătorii de 
autovehicule. Prin urmare, toţi deţinătorii de autovehicule care sunt supuse 
înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligaţi să se asigure de 
răspundere civilă auto. Asigurarea se realizează prin încheierea unui contract 
de asigurare cu una din companiile de asigurare autohtone, iar ca dovadă a 
încheierii contractului, asiguratului i se eliberează o poliţă de asigurare.

Avantajul acestei asigurări este că în caz de accident, păgubitul primeşte 
compensarea prejudiciului care i s-a cauzat nu de la persoana vinovată de acci-
dent, dar din partea companiei de asigurări unde a fost asigurat autovehiculul 
care aparţine persoanei vinovate de accident. În aşa mod, conducătorul auto-
vehiculului deteriorat primeşte o protecţie prin lege, că cheltuielile suportate în 
accident îi vor fi în scurt timp recuperate de către compania de asigurare.

13 Legea nr.414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
pentru pagube produse de autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.32-35 din 09.03.2007.
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3.2. Asiguratul, asigurătorul, riscul de asigurare,  
 poliţa de asigurare, termenul asigurării

În calitate de asiguraţi pentru cazurile de răspunde civilă a deţinătorilor 
de autovehicule sunt considerate persoanele fizice şi juridice care deţin auto-
vehicule supuse înmatriculării de către organele poliţiei rutiere în Republica 
Moldova14, iar calitate de asigurători o au companiile de asigurare. Potrivit 
legii, obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie 
răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau 
vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limita de acope-
rire a asigurării (art.3).

Deoarece legea nu enumeră care sunt riscurile de asigurare pentru care 
se încheie contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, acest 
lucru rămâne la discreţia companiilor de asigurare, iar cele mai frecvente ris-
curi de asigurare fiind: avarii accidentale produse ca urmare a ciocnirii, lovirii 
sau izbirii cu alte vehicule sau cu orice corpuri mobile sau imobile aflate în 
afara ori în interiorul autovehiculului asigurat, răsturnării, derapării, zgârie-
rii, căderii (căderea în prăpastie, în apă, căderea pe autovehicul a unor cor-
puri, cum ar fi: copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă etc.); incendiu şi pa-
gubele rezultate din această cauză, cum ar fi: afumare, pătare, carbonizare etc.; 
trăsnet, explozie, ploaie torenţială, grindină, inundaţie, furtună, cutremur de 
pământ; prăbuşirea sau alunecare de teren; greutatea stratului de zăpadă sau 
de gheaţă; avalanşe de zăpadă, căderea unor corpuri de pe construcţii şi alte 
riscuri prevăzute în contractul de asigurare15.

Poliţa de asigurare. Simpla deţinere a poliţii de asigurare, fără a avea încheiat 
un contract de asigurare şi achitată prima de asigurare, nu are valoare juridică 
şi nu angajează compania de asigurare la plata despăgubirilor în caz de accident.

Ca exemplu în acest sens, aducem speţa în care proprietarul unui microbuz 
a dobândit pe căi ilicite o poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă 
auto, pentru care nu încheiase contract de asigurare. În scurt timp, microbuzul 
a fost implicat într-un accident rutier, şoferul fiind declarat vinovat. La cererea 
companiei de asigurare, prin hotărârea instanţei judecătoreşti poliţa de asi-
gurare a fost recunoscută nevalabilă. Ca urmare, persoanele prejudiciate de 

14 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Editura Car-
tier, Chișinău, 2006, p.464.

15 Fotescu S., Ţugulschi A. Asigurări și reasigurări. Note de curs. Editura ASEM. Chiși-
nău, 2006, p.101-102.
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pe urma accidentului nu au putut beneficia de despăgubirile de asigurare şi 
singura soluţie pentru ele a fost să intenteze o acţiune în justiţie împotriva 
proprietarului microbuzului16.

Termenul contractului este de 12 luni, iar în cazul autovehiculelor cu nu-
mere temporare şi a celor care sunt utilizate în activităţi agricole sezoniere, 
termenul poate fi mai redus. Momentul începerii asigurării este data indicată 
în poliţa de asigurare, iar momentul încetării de regulă este ora 24.00 a ultimei 
zile înscrise în poliţa de asigurare.

Un moment important este că contractul de asigurare nu încetează la data 
producerii riscului asigurat şi nici în cazul achitării asiguratului a despăgu-
birilor de asigurare. Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă 
încetează numai la expirarea termenului de valabilitate sau în cazurile expres 
prevăzute de lege.

3.3. Prima de asigurare
Prima de asigurare depinde de unitatea de transport concretă. Ea se 

calculează de către companiile de asigurare în baza unei formule speciale care 
este alcătuită din prima de asigurare de bază şi coeficienţii pentru factorii de 
risc. Mărimea primei de bază şi valoarea coeficienţilor respectivi sunt stabiliţi, 
cel puţin o dată pe an, de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, conform 
unei metodologii de calcul aprobate de Guvern17.

În prezent prima de asigurare de bază pentru asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pe teritoriul Republicii Moldova este stabilită în mărime 
de 500 lei. La calcularea primei de asigurare concretă pe care deţinătorul auto-
vehiculului urmează să o plătească, angajaţii companiilor de asigurare înmulţesc 
suma de 500 lei cu mărimea coeficienţilor, valoarea cărora se stabileşte pentru 
fiecare autovehicul în parte, în funcţie de tipul autovehiculului, capacitatea mo-
torului, numărul de locuri, masa totală a mijlocului de transport, teritoriul de 
utilizare a autovehiculului, vârsta şi vechimea în conducere a deţinătorului18.

16 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M. nr.2ra-1449/09 din 24 iunie 2009. Arhiva Judecătoriei Botanica mun.Chișinău.

17 Metodologia de calcul al primei de asigurare de bază și al coeficienţilor de rectificare 
pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autove-
hicule, aprobată prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.318 din 17.03.2008, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.61-62/392 din 25.03.2008. 

18 Hotărârea Guvernului R.M nr.53/5 din 31.10.2008 privind stabilirea primei de asigu-
rare de bază și valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de 
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În scopul de a face mai atractive serviciile de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto, în prezent companiile de asigurare mai aplică şi un 
sistem de reduceri, prin sistemul numit bonus-malus. Acest sistem a fost in-
trodus în Republica Moldova începând cu anul 2008, prin Regulamentul pri-
vind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă pentru pagube produse de autovehicule19, care prevede că dacă într-o 
perioadă de cel puţin 12 luni nu au produs accidente de circulaţie, asiguraţilor 
li se oferă reduceri la prima de asigurare (bonus), în caz contrar, li se aplică o 
majorare (malus) (pct.5). Mai mult ca atât, conform Legii nr.414 din 22.12.2006, 
asigurătorul poate oferi reduceri de până la 25% din primele de asigurare per-
soanelor fizice pensionare şi celor cu deficienţe locomotorii posesori de moto-
cicluri şi autoturisme adaptate infirmităţii lor (art.12 alin.(1)).

3.4. Mărimea răspunderii asigurătorului
În cazul producerii accidentului, compania de asigurare va plăti asigura-

tului o despăgubire de asigurare care nu va depăşi limitele prevăzute de lege, 
aceste limite fiind:
a) în cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, indiferent de numărul persoa-

nelor păgubite într-un accident, până la suma de 500.000 de lei;
b) în caz de vătămare corporală sau deces, pentru fiecare persoană păgubită se 

va achita până la 350.000 de lei. Dacă în autovehicul erau prezent mai multe 
persoane și toate au fost prejudiciate, atunci potrivit legii, suma totală a 
despăgubirii nu va trebui să depășească 700.000 de lei, indiferent de numă-
rul persoanelor păgubite în accident. În cazul dat, despăgubirile vor fi re-
partizate în mod proporţional, reieșind din gradul de vătămare corporală, 
cheltuielile necesare pentru tratament ș.a. Persoana păgubită își va putea 
recupera restul cheltuielilor dacă va intenta o acţiune în judecată împotriva 
celui vinovat de producerea accidentului.
La producerea accidentului rutier, deţinătorul autovehicului este obligat 

să întreprindă anumite acţiuni. Pentru început, el trebuie să notifice imediat 
organele de poliţie despre accidentul de autovehicul care a avut loc, cerând în-
tocmirea actelor cu privire la cauzele și împrejurările producerii accidentului, 

răspundere civilă auto internă și externă, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.226-229/669 din 19.12.2008. 

19 Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, aprobat prin Hotărârea Co-
misiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/2 din 3 aprilie 2008
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precum și urmările lui. Mai apoi, în decursul a 48 de ore din momentul produ-
cerii accidentului, deţinătorul autovehiculului trebuie să informeze compania 
de asigurare cu care are încheiat contractul de asigurare obligatorie de răspun-
dere civilă auto despre faptul producerii accidentului. Compania de asigurare 
va fi obligată să plătească asiguratului despăgubirile de asigurare chiar și în 
cazul în care cerinţele respective nu au fost respectate. Mai mult ca atât, în baza 
aceluiași contract de asigurare, despăgubirile de asigurare se plătesc indiferent 
de numărul cazurilor de accidente care au avut loc în termenul de asigurare.

După ce a luat cunoştinţă de producerea accidentului, compania de asigurare 
este obligată să deschidă un dosar de daune, să solicite de la organele competente 
(poliţia, unităţile de pompieri, procuratura şi instituţiile medicale) informaţiile 
despre accident şi consecinţele lui, după care să achite păgubitului despăgubirea 
de asigurare. În scopul de a urgenta plata despăgubirilor, la art.19 alin.(2) a Legii 
nr.414 din 22.12.2006 a fost prevăzută o normă deosebit de importantă, şi anume: 
„asigurătorul este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de asigu-
rare în cel mult 3 luni din dat informării despre cazul asigurat”.

O situaţie aparte există în cazul în care autorul accidentului a rămas nei-
dentificat (spre exemplu, a părăsit locul accidentului) sau deşi el a fost identi-
ficat, însă nu are încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă auto. În asemenea situaţie, deoarece compania de asigurare a persoanei 
vinovate nu poate fi cunoscută, Legea nr.414 din 22.12.2006 stabileşte că drep-
turile persoanei păgubite prin accident se exercită faţă de Biroul Naţional al 
Asigurărilor de Autovehicule (art.20 alin.(5)).

Biroul Naţional al Asigurărilor de Autovehicule reprezintă o asociaţie a 
tuturor companiilor de asigurare din republică, care pe lângă alte atribuţii, 
îi revine şi rolul de a supraveghea modul în care membrii săi îşi îndepli-
nesc obligaţiunile ce le revin în baza contractelor de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto. Asociaţia deţine şi un fond bănesc de protecţie care a 
fost instituit în vederea protejării persoanelor care avut de suferit de pe urma 
accidentelor rutiere, în care posesorii autovehiculelor implicate în accident nu 
au fost identificaţi sau dacă au fost cunoscuţi, nu deţin poliţă de asigurare obli-
gatorie de răspundere civilă auto.

3.5. Pagubele care se repară și cele ce nu se repară  
 de către asigurător

Conform prevederilor Legii nr.414 din 22.12.2006, compania de asigurare 
va acorda despăgubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a 
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utilizatorului de autovehicul. Compania de asigurare va fi obligată să plătească 
despăgubirile de asigurare şi în cazul în care numele utilizatorului nu este in-
clus în contractul de asigurare, utilizatorul sau asigurătorul nu posedă permis 
de conducere de categoria respectivă, precum şi în cazul în care nu au fost 
respectate obligaţiile tehnice cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului.

Prezintă importanţă şi faptul că în caz de vătămare corporală sau deces, 
despăgubirile de asigurare se acordă atât pentru persoanele aflate în afara au-
tovehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele care se aflau în 
acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.

Pagubele care nu se repară de asigurător sunt expuse la art.16 a Legii nr.414 
din 22.12.2006, dintre care menţionăm: a) partea din prejudiciu care depăşeşte 
limitele despăgubirilor de asigurare; b) pagubele produse la locul de muncă de 
dispozitivele şi instalaţiile montate pe autovehicul; c) pagubele produse prin 
accidente de încărcare şi descărcare, ele fiind considerate riscuri ale activităţii 
profesionale; d) pagubele rezultate de pe urma transportului de produse pericu-
loase; e) prejudiciul legat de poluare mediului din cauza unui accident; f) dacă 
accidentul s-a produs între două autovehicule care se află în posesia aceleaşi 
persoane; g) prejudiciile morale rezultate din accident, precum şi alte cazuri 
prevăzute de lege sau contract. Pagubele date nu se repară de către compa-
niile de asigurare, însă persoana păgubită va putea să intenteze în instanţa de 
judecată acţiune civilă împotriva celui vinovat de producerea accidentului.

În conţinutul contractelor de asigurare de răspundere civilă auto companiile 
de asigurare prevăd în calitate de caz asigurat şi incendiul, dacă în rezultatul in-
cendiului a survenit distrugerea automobilului. Pe când la rubrica din contract 
care este dedicată pagubelor care nu se repară de asigurător, este inserată o 
clauză formulată în felul următor: „asigurarea dată nu se referă la prejudiciul 
cauzat prin incendiul care a luat naştere de la surse de foc deschis şi exploatarea 
mijlocului de transport în stare tehnică nesatisfăcătoare”. Clauza respectivă din 
contractul de asigurare este adeseori invocată în instanţa de judecată cu scopul 
de eliberare a asigurătorului de plata despăgubirilor de asigurare.

În legătură cu aceasta aducem o speţă în care asiguratul s-a adresat în 
judecată solicitând de la CA „Afes-M” încasarea despăgubirii de asigurare în 
legătură cu pieirea fortuită integrală într-un incendiu a autoturismului asigu-
rat. Pârâtul nu a recunoscut acţiunea şi a solicitat respingerea ei pe motiv că 
incendiul produs nu ar constitui un caz asigurat. Potrivit pârâtului, incendie-
rea autoturismului nu s-a datorat particularităţilor tehnice ale acestuia, ci a 
fost rezultatul aprinderii printr-o sursă de foc din afara lui. Curtea de Apel 
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Economică a hotărât că incendiul soldat cu pieirea în întregime a autoturis-
mului constiue un caz asigurat, prin urmare CA „Afes-M” a fost impusă să 
plătească asiguratului „A.G” despăgubirea de asigurare, taxa de stat şi alte 
cheltuieli de judecată.

Decizia respectivă a fost menţinută şi de Colegiul economic al Curţii Supreme 
de Justiţie a R.M., care la cererea de recurs înaintată de CA „Afes-M”, explică 
că: „asigurătorul nu poate fi scutit de răspundere, or pe parcursul examinării 
cauzei el nu a prezentat nici o probă din care ar rezulta că incendiul a izbucnit 
în urma acţiunilor asiguratului sau beneficiarului, de la surse de foc deschis 
sau din cauza exploatării autoturismului în stare tehnică nesatisfăcătoare.

În subsidiar, Colegiul reţine că lipsa vinovăţiei asiguratului, beneficiarului 
sau altor persoane în producerea incendiului şi distrugerea autoturismului a 
fost confirmată şi prin ordonanţa privind încetarea urmăririi penale emisă de 
procuratură în cadrul procesului penal pornit pe faptul distrugerii autoturis-
mului”. În aşa mod, Curtea Supremă de Justiţie a respins cererea de recurs 
înaintată de CA „Afes-M”20.

3.6. Stabilirea și plata despăgubirilor
(deteriorarea autovehiculului, reducerii valorii bunului după reparaţie, 

vătămarea corporală, cheltuieli de tratament, decesul, pieirea animalelor)
Cuantumul despăgubirilor se stabileşte în baza unui acord scris între asi-

gurat, persoana păgubită sau reprezentantul ei legal şi asigurător ori, în cazul 
în care nu s-a ajuns la o înţelegere, prin hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă (art.22 alin.(1) Legea nr.414 din 22.12.2006).

Dacă în urma accidentului a fost deteriorat autovehiculul, valoarea pa-
gubei pricinuite se determină luând în considerare costul reparaţiei pieselor 
componente ori costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru 
lucrările de demontare şi montare a lor21. De aceea, cele mai multe probleme 

20 Decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. nr.2re-58/08 din 20 
martie 2008. Arhiva Curţii de Apel Economice, mun. Chișinău. 

21 În acest sens, cele mai mari probleme care apar în practică se referă la uzura autovehicu-
lelor. De regulă companiile de asigurare invocă uzura mijlocului de transport pentru a 
reduce esenţial despăgubirea de asigurare. Așa cum reușit remarcă A.Zgardan, „calcu-
larea uzurii la achitarea despăgubirilor este o problemă majoră pentru piaţa asigurări-
lor din Republica Moldova deoarece 95% din toate autovehiculele care sunt înregistrate 
în ţară sunt mai vechi de 5 ani. Faptul dat creează o situaţie în care companiile fac achi-
tări ce nu acoperă măcar jumătate din prejudiciul actual, ceea ce la rândul său distruge 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto ca concept” (Zgardan A. Caracteristica 
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practice apar în legătură cu faptul că compania de asigurare achită doar chel-
tuielile de reparaţie şi fără a lua în calcul că după reparaţie, autovehiculul îşi 
pierde din valoarea sa comercială şi poate fi vândut la un preţ cu mult mai mic 
în comparaţie cu preţul de până la accident. Acest lucru este şi mai vizibil în 
cazul unui autovehicul nou, după ce a fost supus reparaţiei.

Refuzul companiilor de asigurare de a plăti costul de scădere a valorii 
comerciale a autovehiculului îşi are temei juridic la art.16 lit.(g) a Legii nr.414 
din 22.12.2006 care stabileşte că asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru 
reducerea valorii bunurilor după reparaţie.

În legătură cu problema dată, în literatura de specialitate au fost expuse mai 
multe opinii. Conform celei expuse de С.В.Дедиков, scăderea preţului de vân-
zare a autovehiculului care a fost deteriorat în accident şi apoi supus reparaţiei 
din contul companiei de asigurare, constituie un venit ratat al proprietaru-
lui de autovehicul şi achitarea lui va trebui să rămână la discreţia companiei 
de asigurare22. Aceeaşi opinie fiind susţinută şi de Е.А.Псарева23. În schimb 
o altă viziune are Д.Д.Аракчеев, care propune următoarea soluţie: „deoarece 
legea nu prevede obligaţia companiilor de asigurare de a restitui şi valoarea 
de scădere a preţului autovehiculului după reparaţie, pentru a-şi putea recu-
pera suma dată, persoana păgubită va trebui să înainteze acţiune în justiţie 
împotriva asiguratului vinovat de accident sau împotriva persoanei care la acel 
moment se afla la volan”. În viziunea autorului, în prezent se dovedeşte a fi cea 
mai corectă ideea ca preţul de scădere a valorii autovehiculului după reparaţie 

să fie recuperată de la persoana vinovată de accident 24.
De o altă părere este Д.В.Емельянов, care menţionează că deprecierea 

respectivă ar constitui un prejudiciu real pe care îl suportă deţinătorul auto-
vehiculului şi prejudiciu dat urmează a fi achitat de compania de asigurare. 
Autorul explică că de regulă, acţiunile de reparaţie a mijlocului de transport 
sunt însoţite şi de o înrăutăţire iremediabilă a aspectului lui exterior, a ca-

asigurărilor prin efectul legii în domeniul transportului auto în Republica Moldova. 
IDIS „Viitorul”. Chișinău, 2008, p.10). 

22 Дедиков С.В. Обязательное страхование автогражданской ответственности: Во-
просы и ответы. Москва: Волтерс Клувер, 2004, p.29.

23 Псарева Е.А. Проблемы соотношения утраты товарной стоимости и упущенной 
выгоды в свете Федерального закона „Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств”, publicat în Юрист 
(Federaţia Rusă), nr.1, 2006, p.23.

24 Аракчеев Д.Д. Договоры ОСАГО: сложные случай, publicat în Законодательство 
(Federaţia Rusă), nr.10, 2008, p.63.
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racteristicilor de exploatare şi scurtarea duratei de funcţionare, iar preţul cu 
care poate fi vândut autovehiculul pe piaţă după reparaţie este mai mic faţă 
de cel iniţial25. Ideea că deprecierea valorii comerciale a autovehiculului după 
reparaţie constituie un prejudiciu real şi trebuie restituit de companiile de 
asigurare, este susţinută de cei mai importanţi doctrinari ruşi în problemele 
asigurărilor, cum sunt: В.Сериков26, Е.М.Абашева27, С.В.Пыхтин28.

Ne alăturăm opiniei date şi considerăm că reducerea valorii comerciale a 
mijlocului de transport după reparaţia sa constituie un prejudiciu real şi trebuie 
să fie inclus în despăgubirea de asigurare. Spre regret însă, la pct.(g) de la art.16 
a Legii nr.414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă pentru pagube produse de autovehicule este prevăzut expres că nu se repară 
de către asigurător pagubele ce ţin de reducerea bunurilor după reparaţie.

În acest sens, pentru a evita numeroasele situaţii practice de conflict care 
apar, considerăm că în Republica Moldova prejudiciul respectiv trebuie să fie 
achitat de către companiile de asigurare persoanelor păgubite de pe urma acci-
dentelor rutiere, iar ca soluţie, venim cu propunerea de a fi exclus pct.(g) de la 
art.16 a Legii nr.414 din 22.12.2006, prin care în prezent se interzice compensa-
rea costurilor cu care se reduce valoarea autovehiculelor după reparaţie.

O altă situaţia avem în cazul vătămărilor corporale, deoarece despăgubirea 
de asigurare se stabileşte prin acordul scris dintre asigurat, persoana păgubită 
şi asigurător. Potrivit Legii nr.414 din 22.12.2006, în cazul dat despăgubirea de 
asigurare va include:
a) primită din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) pentru persoanele care nu au calitatea de salariat – venitul mediu lunar net 

realizat din activităţi desfășurate la ultimul loc de lucru, probate cu docu-
mente justificative;

25 Емельянов Д.В. Актуальные вопросы практики применения норм, регулирующих 
отношения по возмещению вреда, причиненного дорожно-транспортным проис-
шествием, publicat în Право и политика (Federaţia Rusă), 2007, nr.4, p.107-108.

26 Сериков В. Утрата товарной стоимости автомобиля по договору ОСАГО, publicat 
în Хозяйство и право (Federaţia Rusă), nr.9, 2004, p.47-48.

27 Абашева Е.М. Проблемы компенсации утраты товарной стоимости при страхо-
вых выплатах по договору обязательного страхования ответственности владель-
цев транспортных средств, publicat în Актуальные вопросы цивилистики. Ма-
териалы студенческой научной конференции (май 2008 г., Пермь). Пермь: Перм. 
гос. ун-т, 2008, p.5-8.

28 Пыхтин С.В. ДТП как страховой случай по ОСАГO, publicat în Законы России: 
опыт, анализ, практика (Federaţia Rusă), nr.11, 2007, p.31-32. 
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c) pentru persoanele păgubite aflate la data producerii accidentului în ultimul 
an de studii sau de calificare profesională fără menţinerea salariului, li se 
achită o indemnizaţie nu mai mică decât coșul minim de consum;

d) alte cheltuieli, cum sunt cele de transport, de tratament, de spitalizare, de 
recuperare, de protezare, de alimentaţie specială și altele. Compania de 
asigurare va fi obligată să plătească aceste despăgubiri doar dacă ele sunt 
probate cu documente justificative și nu sunt suportate din fondul de asigu-
rărilor medicale obligatorii.
Aducem cazul unui copil care în timp ce se deplasa la trecerea de pietoni, a 

fost tamponat de un autovehicul şi s-a ales cu vătămări corporale uşoare. Prin 
hotărârea instanţei judecătoreşti, de la SA „Moldasig” s-a încasat cu titlu de 
prejudiciu material suma de 1340 lei, confirmată în baza certificatelor medi-
cale, iar de la persoana vinovată de cauzarea accidentului a fost încasată suma 
de 10.000 lei, cu titlu de prejudiciu moral. Hotărârea dată a fost menţinută atât 
de instanţa de apel, cât şi cea de recurs29.

Anumite dificultăţi pot apărea în legătură cu costul cheltuielilor de tratament. 
Spre exemplu, în cazul vătămării corporale persoana poate fi spitalizată într-o 
instituţie medicală obişnuită sau într-o clinică privată cu nivel înalt de deservire 
şi confort, în cazul dat costul cheltuielilor de tratament fiind cu mult mai mari.

În legătură cu aceasta, în literatura de specialitate se propun următoarele 
soluţii. Dacă vătămarea corporală este de aşa natură, încât compania de asi-
gurare va fi obligată să achite despăgubirea de asigurare la limita maximă 
prevăzută de lege, atunci probleme nu apar. Însă dacă suma despăgubirii de 
asigurare este mai mică decât limita maximă, sunt posibile două situaţii: 1) 
compania de asigurare acceptă să achite conform sumelor indicate în docu-
mentele de plată; 2) să nu fie luate în consideraţie cifrele din documente, ci pla-
ta să se facă în limita acelor cheltuieli de tratament care ar fi fost necesare dacă 
persoana s-ar fi tratat într-o instituţie medicală obişnuită30. În ce ne priveşte, 
mai reală pare a fi a doua soluţie, deoarece asigurătorul trebuie să achite numai 
cheltuielile necesare.

29 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Jus-
tiţie a R.M. nr.2ra-2102/09 din 04 noiembrie 2009. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun. 
Chișinău.

30 Дешалыт Л. Договор обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, publicat în Право и экономика (Federaţia Rusă), 
nr.8, 2006, p.37.
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Dacă în urma accidentului a avut loc decesul persoanei, despăgubirea de 
asigurare se stabileşte prin acordul dintre succesorii persoanei păgubite şi 
asigurător. Potrivit legii, despăgubirea de asigurare va include:
a) partea din salariu pierdută de persoanele care s-au aflat la întreţinerea de-

functului sau care aveau dreptul la pensie de întreţinere din partea lui;
b) cheltuielile de înmormântare (cheltuielile pentru sicriu și piatră funerară, 

de transport, de îmbălsămare și cheltuielile cimitirului), probate cu docu-
mente justificative;

c) cheltuielile de transport al defunctului din localitatea în care a avut loc de-
cesul în cea în care a avut loc înmormântarea, la fel probate cu documente 
justificative.
Prevederile Legii nr.414 din 22.12.2006 se extind și asupra despăgubirilor 

în cazul vătămării sau pieirii animalelor în accidentul de autovehicul. Chel-
tuielile de tratament ale animalului se vor restitui doar în baza actelor care 
confirmă acest lucru, pe când mărimea despăgubirii pentru deces se stabilește 
în baza preţului aceluiași animal pe piaţa locală. Mai mult ca atât, pentru a 
putea primi despăgubirea, păgubitul va trebui să prezinte și o adeverinţă de la 
primărie precum că este posesorul animalului vătămat sau pierit.

3.7. Achitarea despăgubirilor de asigurare, până și după  
 adresarea în instanţa de judecată

În temeiul art.16 alin.(4) şi (5) din Legea cu privire la asigurări, „asigurătorul 
poate fi chemat în judecată, de persoanele păgubite, în limitele obligaţiilor ce 
îi revin prin contractul de asigurare. Despăgubirea se stabileşte potrivit unui 
acord dintre asigurat, persoana păgubită şi asigurător, potrivit contractului 
de asigurare ori unei hotărâri judecătoreşti. Pentru stabilirea despăgubirii în 
cazul evenimentelor produse pe teritoriul Republicii Moldova, părţile sunt 
în drept, dacă nu ajung la înţelegere, să supună litigiul spre soluţionare unei 
instanţe de judecată din Republica Moldova”.

Aşa cum s-a menţionat, după ce a luat cunoştinţă de producerea accidentu-
lui, compania de asigurare este obligată să deschidă un dosar de daune şi în ter-
men de cel mult să achite despăgubirea de asigurare. Problema care apare aici 
este că uneori companiile de asigurare oferă un răspuns verbal de refuz în achi-
tarea despăgubirilor de asigurare. Se pune întrebarea, dacă adresarea prealabilă 
cu o cerere scrisă către compania de asigurare ar fi una obligatorie sau persoana 
păgubită se poate adresa cu acţiune directă în instanţa de judecată?
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Reieşind din prevederile legii, orice persoană păgubită de pe urma unui 
accident rutier îşi poate găsi o justificare legală pentru a neglija adresarea 
prealabilă către asigurător şi a se adresa direct cu acţiune în judecată. Însă 
în legătură cu aceasta sporeşte şi volumul de lucru pe seama instanţelor 
judecătoreşti, de aceea considerăm că mult mai raţională ar fi respectarea pro-
cedurii prealabile de adresare cu cerere scrisă către compania de asigurare, iar 
răspunsul primit sau faptul nesoluţionării în termen a cererii de despăgubire 
să fie atacate în instanţa de judecată.

O abordare a problemei date o găsim şi la O.Ciobanu, care subliniază faptul 
că în doctrină există autori care consideră că asigurătorul trebuie să plătească 
despăgubirea de asigurare conform hotărârii judecătoreşti şi în mărimea 
stabilită de judecată, însă o asemenea practică nu este una reuşită: „după 
părerea mea, despăgubirea de asigurare trebuie plătită în mărimea şi în cazu-
rile stabilite de asigurător, fără hotărârea instanţei judecătoreşti. În instanţele 
judecătoreşti urmează a se adresa numai atunci când persoana vătămată, 
persoanele care se află la întreţinere sau alte persoane ce au dreptul la primi-
rea despăgubirilor, nu sunt de acord cu părerea asigurătorului şi pretind la o 
despăgubire bănească mai mare”31.

Prezintă interes şi opinia expusă de М.Ложкин, că: „dreptul de adresare 
cu acţiune în judecată este constituţional şi inalienabil, de aceea asiguratul 
se poate adresa direct în judecată. Mai mult ca atât, adresarea imediată în 
judecată contribuie la disciplinarea companiilor de asigurare. Însă practica ne 
dovedeşte că în ultimul timp reclamanţii tot mai frecvent neglijează procedura 
prealabilă de adresare faţă de companiile de asigurare şi preferă să înainteze 
direct acţiune în judecată”. Potrivit autorului, aceste acţiuni îşi au justificare 
doar în cazul în care asigurătorul refuză să achite despăgubirea de asigurare, 
încalcă termenele stabilite sau solicită de la asigurat ca acesta să întreprindă 
acţiuni ce contravin legii. De lege ferenda, М.Ложкин propune de a introduce 
prin lege o procedură prejudiciară de examinare a neînţelegerilor care apar 
între părţi, iar instanţa judecătorească să fie în drept de a refuza în primi-
rea cererii dacă procedura dată nu a fost respectată32. Considerăm că problema 

31 Ciobanu O. Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele 
produse în urma accidentelor auto, publicat în Revista Naţională de Drept, nr.3, 2002, 
p.52. 

32 Ложкин М. Размер и порядок осуществления страхового возмещения в обяза-
тельном страховании автогражданской ответственности, publicat în Хозяйство и 
право (Federaţia Rusă), nr.6, 2007, p.32-33. 
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dată este valabilă şi pentru legislaţia naţională care nu prevede cu exactitate o 
cale prealabilă obligatorie de adresare cu cerere către compania de asigurare.

Un alt gen de litigii ţin de întocmirea raportului de expertiză, prin care 
se confirmă gradul de deteriorare a autovehiculului şi, respectiv, costul 
despăgubirilor. Potrivit legii, după înştiinţarea despre producerea accidentu-
lui, compania de asigurare a persoanei vinovate deschide un dosar de daune 
în care, după examinarea autovehiculului deteriorat, perfectează un act de 
constatare a gradului de deteriorare.

Însă sunt frecvente cazurile când păgubitul, nefiind de acord cu rezultatele 
actului de constatare întocmit de compania de asigurare, apelează la expertiza 
privată efectuată de centrele de expertiză, în timp ce compania de asigurare 
nu acceptă noile costuri indicate în expertiza privată, fiind de acord să achite 
o despăgubire de asigurare, însă cu mult mai redusă. În consecinţă, apare un 
litigiu în instanţa de judecată şi în baza unei încheieri judecătoreşti se dispune 
efectuarea unui nou raport de expertiză, numită expertiza judiciară.

3.8. Problema compensării prejudiciilor morale
În conformitate cu prevederile Legii nr.414 din 22.12.2006, asiguratul nu 

acordă despăgubiri pentru sumele de recuperare a pagubei morale rezultate 
din accidente (art.16 alin.(1) pct.(l)). Pentru recuperarea acestor daune, per-
soana păgubită este în drept să intenteze în instanţa de judecată acţiune civilă 
împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului.

Făcând o analiză practicii judiciare a Curţii Supreme de Justiţie a R.M., se 
remarcă faptul că în unele cazuri instanţele judecătoreşti de fond, contrar preve-
derilor legale, impun companiile de asigurare la achitarea prejudiciului moral. 
Însă hotărârile date nu ajung a fi definitive, deoarece ele sunt atacate cu apel, 
iar Curtea de Apel casează hotărârea în partea ce ţine de plata daunelor morale.

Ca exemplu, aducem o speţă clasică, în care reclamantul N.C. depune acţiune 
civilă la Judecătoria Buiucani, mun.Chişinău, şi cere încasarea în beneficiul lui 
din contul „Donaris Group” SA a prejudiciului material, prejudiciului moral în 
mărime de 10.000 lei, a cheltuielilor de asistenţă juridică şi a taxei de stat. Prin 
hotărârea Judecătoriei Buiucani acţiunea a fost admisă, cu încasarea de la „Donaris 
Group” SA în beneficiul lui N.C. a cheltuielilor materiale, precum şi a prejudiciu-
lui moral în mărime de 7000 lei. În schimb prin decizia Curţii de Apel Chişinău, 
hotărârea primei instanţe a fost casată în partea privind repararea prejudiciului 
moral, decizia dată fiind menţinută şi de Curtea Supremă de Justiţie a R.M.33.

33 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 
a R.M. nr.2ra-1245/09 din 17 iunie 2009. Arhiva Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău.
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Singura soluţie pentru a putea recupera prejudiciile morale este ca per-
soana păgubită în accident să înainteze cerere de chemare în judecată către 
cel vinovat de producerea accidentului rutier, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.414 din 22.12.2006, că persoana păgubită este în drept să intenteze în 
instanţa de judecată acţiune civilă împotriva persoanei răspunzătoare de pro-
ducerea accidentului (art.16 alin.(2)). Cel mai raţional este ca în aceeaşi cerere 
de chemare în judecată reclamantul să conexeze două cerinţe: prima, către 
compania de asigurare privind achitarea prejudiciilor materiale, a doua, către 
persoana recunoscută vinovată de producerea accidentului rutier, de la care să 
solicite prejudiciile morale.

Spre regret însă, practica instanţelor judecătoreşti în privinţă acordării preju-
diciilor morale este diferită. Prejudiciile morale se achitate de persoana vinovată 
de producerea accidentului, iar suma valorează de regulă între 4000-6000 lei la 
Curtea Supremă de Justiţie şi Curtea de Apel, în timp ce în instanţele de fond 
prejudiciul moral se acordă la suma de 10-15 mii lei, uneori chiar şi mai mult.

Există şi cazuri când pentru acordarea prejudiciilor morale, instanţa 
supremă solicită să existe o legătură de cauzalitate între vătămarea corporală 
şi suferinţele morale. Spre exemplu, într-o decizie de speţă, în care păgubitul 
a intentat recurs privind repararea prejudiciilor morale, Curtea Supremă de 
Justiţie a respins cererea de recurs motivând: „cât priveşte argumentul re-
curentului precum că în rezultatul accidentului rutier a suferit un stres psi-
hic şi moral, nu poate servi drept temei pentru admiterea recursului, deoarece 
explicaţiile acestuia nu sunt confirmate prin concluzii medicale cu stabilirea 
legăturii de cauzalitate între accident şi apariţia suferinţelor sale psihice”34.

Aşadar, conform prevederilor legale, companiile de asigurare nu sunt obli-
gate să achite prejudiciile morale avute de asiguraţi în legătură cu producerea 
accidentelor rutiere. În schimb prejudiciile morale pot fi cerute de la persoanele 
vinovate de cauzarea accidentului.

În acest context, pentru a evita intentarea unui proces de judecată supli-
mentar, se recomandă ca în acelaşi proces să fie invocate ambele pretenţii ale 
reclamantului, faţă de compania de asigurare, pentru plata despăgubirilor de 
asigurare, şi faţă de persoana vinovată de accident, pentru compensarea dau-
nelor morale.

34 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justi-
ţie a R.M. nr.2ra-445/10 din 10 martie 2010. Arhiva Judecătoriei Fălești, or.Fălești.
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3.9. Acţiunea în regres. Exemple din practica judiciară
Prin acţiunea de regres înţelegem dreptul de creanţă pe care îl are compa-

nia de asigurare, după ce a plătit persoanei păgubite în accident despăgubire de 
asigurare, faţă de persoana care a cauzat prejudiciul. Dreptul asigurătorului de 
a înainta acţiunea de regres către asigurat sau altă persoană numele căreia este 
indicată în poliţa de asigurare semnifică că deşi prin intermediul companiei 
de asigurare aceste persoane au fost eliberate de răspundere faţă de persoana 
păgubită, pentru ele ia naştere o altă obligaţie, către compania de asigurare, şi 
anume de a restituie companiei de asigurare toate cheltuielile suportate.

Potrivit Legii nr.414 din 22.12.2006, acţiunea de regres împotriva persoanei 
vinovate de producerea pagubelor poate fi intentată dacă: a) accidentul a fost 
produs cu intenţie; b) în momentul producerii accidentului, autovehiculul era 
condus în stare de ebrietate sau narcotică; c) persoana vinovată de producerea 
accidentului nu are permis de conducere de categoria respectivă; d) persoana 
vinovată de producerea accidentului nu este inclusă în contractul de asigurare, 
cu excepţia situaţiei când contractul se încheie pentru un număr nelimitat 
de persoane; e) persoana vinovată de producerea accidentului a părăsit locul 
accidentului; f) lipseşte certificatul de revizie tehnică la momentul producerii 
accidentului; g) accidentul a avut loc din vina autorului unei infracţiuni, care 
încearcă să fugă de urmărire (art.29).

Dacă accidentul rutier a fost produs cu intenţie din partea persoanei vi-
novate, atunci după achitarea despăgubirilor de asigurare către persoana 
prejudiciată, compania de asigurare poate înainta acţiune de regres faţă de per-
soana vinovată de accident. Intenţia în cazul dat va constituie o componenţă 
de infracţiune, de aceea pentru a putea înainta acţiune de regres, compania de 
asigurare va trebui să anexeze hotărârea irevocabilă a instanţei de judecată 
care confirmă acest fapt.

Într-o speţă în care compania de asigurare „Moldova AstroVAZ” a înain-
tat acţiune de regres către şoferul vinovat de producerea accidentului, Cur-
tea Supremă de Justiţie a R.M. a oferit următoarea explicaţie: „în actele cauzei 
lipseşte dovada care ar confirma că acţiunile persoanei vinovate în produce-
rea accidentului rutier au fost calificate drept acţiuni intenţionate. Potrivit 
procesului-verbal al Comisariatului de Poliţie, accidentul rutier s-a produs 
în urma neacordării priorităţii de trecere de către şofer, adică din culpă, care 
la rândul ei se poate manifesta prin imprudenţă ori prin neglijenţă, dar nu 
prin încălcarea intenţionată a regulilor circulaţiei rutiere. Mai mult ca atât, re-
curentul „Moldova AstroVAZ” nu a prezentat probe justificative în confirma-

285C a p i t o l u l  V I I I



rea faptului că paguba a fost cauzată intenţionat, lipseşte sentinţa irevocabilă 
care ar dovedi intenţia şoferului în cauzarea pagubei. Însuşi faptul achitării 
despăgubirilor de către „Moldova AstroVAZ” confirmă că pagubele au fost 
cauzate din neatenţie, în caz contrar recurentul nu avea să plătească aceste 
despăgubiri de asigurare”35.

Dacă în timpul săvârşirii accidentului rutier cel vinovat era în stare de 
ebrietate, compania de asigurare la fel are nevoie de dovezi. Simpla constatare 
a gradului de alcool cu aparatul de inspiraţie-expiraţie aplicat de colaboratorul 
de poliţie nu serveşte ca probă. În primul rând, colaboratorul de poliţie nu este 
medic, medicul fiind singurul competent de a fixa gradul de alcool în sânge. În 
al doilea rând, se impune respectarea anumitor proceduri de primire, fixare şi 
păstrare a probelor care confirmă starea de ebrietate36.

Cele mai multe dificultăţi apar atunci când persoana de la volanul auto-
vehiculului, recunoscută vinovată de producerea accidentului, nu este indicată 
în poliţa de asigurare37. De obicei, reprezentanţii companiilor de asigurare 
consideră că în asemenea situaţii, acţiunea în regres trebuie înaintată, din mo-
tiv că mijlocul de transport era condus de un şofer care nu deţinea poliţă de 
asigurare şi în consecinţă, şoferul este obligat să restituie toate cheltuielile faţă 
de compania de asigurare.

Ca exemplu aducem o speţă, în care V.M., fiind la volanul unui automobil, a 
tamponat automobilul condus de A.R. Vinovat de comiterea accidentului a fost 
recunoscut V.M. care nu era proprietar al automobilului, însă având în vedere că 
proprietarul A.R. deţinea contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă, 
„ASITO” S.A. a efectuat plata despăgubirii de asigurare către A.R. Mai apoi însă, 

35 Decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. nr.2rae-201/09 
din 16 iulie 2009. Arhiva Judecătoriei Economice de Circumscripţie, mun.Chișinău.

36 Дедиков С. Регресс и суброгация по договорам ОСАГО, publicat în Хозяйство и 
право (Federaţia Rusă), nr.9, 2004, p.42.

37 Numeroase situaţii de conflict apar atunci când la momentul producerii accidentului, 
la volanul autovehiculului se afla o altă persoană decât cea numele căreia este indicat în 
poliţa de asigurare. De regulă, în asemenea cazuri companiile de asigurări plătesc des-
păgubirile de asigurare, însă ulterior se întorc cu acţiune de regres împotriva celui care 
se afla la volan, vinovat de producerea accidentului, solicitând de la el restituirea plăţi-
lor. Potrivit art.29 lit.d) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
pentru pagube produse de autovehicule, asigurătorul are dreptul să înainteze acţiune de 
regres persoanei răspunzătoare de producerea pagubelor atunci când persoana răspun-
zătoare de producerea accidentului nu este inclusă în contractul de asigurare încheiat 
între posesorul autovehiculului și compania de asigurări. Prin urmare, în contractul de 
asigurare trebuie indicat numărul de persoane admise să utilizeze autovehiculul.
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„ASITO” S.A. a înaintat acţiune de regres către V.M., pe motiv că numele său nu 
era indicat în contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă.

Judecătoria Centru şi Curtea de Apel Chişinău au dat câştig de cauză pen-
tru „ASITO” S.A., în schimb Curtea Supremă de Justiţie a casat hotărârile 
date, considerându-le ilegale. Instanţa supremă motivează că: „asigurătorul 
„ASITO” S.A. nu este în drept să înainteze acţiune de regres persoanei V.M. 
răspunzătoare de producerea pagubelor. În contractul încheiat între O.M. şi 
„ASITO” S.A. nu sunt indicate careva restricţii privitor la numărul persoanelor 
admise să conducă automobilul asigurat. Or, obligaţia de a perfecta contractele 
în conformitate cu legea revine companiei de asigurare, care şi urmează să-şi 
asume riscul consecinţelor apărute. În astfel de circumstanţe, decade dreptul 
„ASITO” S.A. de a se adresa cu acţiune de regres38.

Într-un alt caz, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. face referire la Legea pri-
vind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003, potrivit căreia în caz de 
dubii asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate 
în favoarea consumatorului (art.4 alin.(5))39. Contractul de asigurare este un 
contract de adeziune, iar dacă compania de asigurări comite careva erori în 
formularea clauzelor contractuale, atunci tot ea urmează să-și asume riscul 
consecinţelor apărute.

Așadar, în contractul de asigurare trebuie numaidecât să existe o clauză cu 
privire la numărul de persoane care au dreptul să conducă autovehiculul asi-
gurat, și anume poate să figureze sintagma „număr limitat de persoane”, cu in-
dicarea numelui lor de familie, iar dacă nu, cel puţin să fie înscrisă sintagma 
– „număr nelimitat de persoane”. Însă dacă nici una din aceste două variante nu 
este înscrisă în poliţa de asigurare, atunci toată răspunderea o poartă compania 
de asigurări.

În același timp, considerăm că faţă de norma prevăzută la art.29 pct.(d) 
a Legii nr.414 din 22.12.06, se impun anumite completări. Din nefericire, în 
redacţia actuală a legii, fără o acoperire legală rămân două cazuri importante:

În primul rând, legea nu prevede cum se procedează atunci când încălcarea 
condiţiilor contractuale a avut loc în stare de extremă necesitate: să admitem, 

38 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Jus-
tiţie a R.M. nr.2ra-2148/09 din 16 decembrie 2009. Arhiva Judecătoriei Centru, mun.
Chișinău.

39 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Jus-
tiţie a R.M. din 06 octombrie 2010, dosarul nr.2ra-1247/2010. Arhiva Judecătoriei Râș-
cani, mun.Chișinău.
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o persoană grav bolnavă trebuie urgent transportată la spital, dar posibilităţile 
ca ambulanţa să ajungă la timp nu există și un alt autovehicul nu poate fi găsit. 
Dacă la volan se urcă un alt şofer şi în cazul dat se produce un accident, potrivit 
legii compania de asigurare îşi păstrează dreptul de a înainta acţiune de regres, 
însă din punct de vedere moral, nu ar fi corect. Din acest considerent, propu-
nem ca art.29 pct.(d) al Legii nr.414 din 22.12.06 să fie completat cu o normă 
prin care să se precizeze că în cazul în care aceste acţiuni au fost săvârşite în 
stare de extremă necesitate, având scopul de a menţine viaţa şi sănătate persoa-
nelor, să nu existe temei de regres pentru compania de asigurare.

În al doilea rând, suntem de părerea că nu trebuie să existe temei de regres 
dacă la volan se afla o persoană, neindicată în poliţa de asigurare, care încerca 
să salveze mijlocul de transport: spre exemplu, în garajul care se afla alături a 
izbucnit un incendiu şi este necesar ca autovehiculul să fie mişcat la o anumită 
distanţă faţă de sursa de pericol. O asemenea situaţie este logică şi la fel se 
impune a fi prevăzută în Legea nr.414 din 22.12.06.

4. Asigurarea de răspundere civilă în baza poliţelor  
de asigurare internaţională „Carte Verde”

Menţionăm că pentru a putea trece frontiera de stat cu mijlocul de trans-
port auto, este necesară asigurarea de răspundere civilă în baza poliţelor de 
asigurare internaţională „Carte Verde”. Ea poate fi înţeleasă ca fiind aceeaşi 
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, doar că pentru alte ţări decât 
Republica Moldova.

În cazul asigurării internaţionale „Cartea Verde”, atât prima de asigurare, 
cât şi plata despăgubirilor de asigurare sunt cu mult mai mari şi depind de 
legislaţia ţării în care circulă autovehiculul. Mai mult ca atât, în unele ţări 
limite la achitarea despăgubirilor nu există, astfel încât sumele plătite de com-
paniile de asigurare pot fi enorme.

Odată cu integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană, va fi posibil de a 
călători în spaţiul european fără necesitatea procurării poliţelor de asigurare 
„Carte Verde”, deoarece asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto ar putea 
include şi asigurarea de răspundere civilă „Carte Verde”. Deci, la un moment dat 
ambele tipuri de asigurare ar putea fuziona şi forma un tip de asigurare unic40.

40 Zgardan A, op.cit., p.18.
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5. Asigurarea facultativă a mijloacelor  
de transport auto (CASCO)

După cum s-a menţionat, avantajul asigurării obligatorii de răspundere 
civilă auto este că de ea beneficiază persoanele terţe, prejudiciate într-un acci-
dent rutier. Aceste persoane vor primi despăgubiri de asigurare de la compania 
de asigurare a conducătorului auto vinovat de accident.

Având numai poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă, şoferul 
vinovat de producerea accidentului nu va putea beneficia de despăgubiri 
pentru reparaţia propriului său autovehicul din motiv că în cazul asigurării 
obligatorii, despăgubiri de asigurare primeşte doar persoana nevinovată de 
accident. De aceea, cea mai bună soluţie pentru şoferul vinovat de accident 
constă în încheierea în prealabil a unui contract de asigurare facultativă de tip 
CASCO cu una din companiile de asigurări, în temeiul căruia va putea primi 
despăgubiri de asigurare.

Aşadar, spre deosebire de asigurarea obligatorie de răspundere civilă care 
acoperă pagubele cauzate unor persoane terţe, asigurarea „CASCO” garantează 
compensarea prejudiciului adus autovehiculului asigurat41. De aceea, asigu-
rarea „CASCO” mai este numită şi asigurarea facultativă a mijloacelor de 
transport auto. În baza ei se realizează asigurarea mijlocului de transport de 
pagube, accidente, furturi, incendii, calamităţi naturale.

De fapt riscurile de asigurare cuprinse de contractul de asigurare CASCO 
sunt mult mai largi, ele depind de fiecare companie de asigurare în parte şi 
includ: ciocniri, loviri, zgârieturi, răsturnări, derapări, inclusiv căderea pe 
autovehicul a unor corpuri; inundaţii, furtuni, cutremure, prăbuşirea sau alu-
necarea de teren, acţiunea apelor; ploaie torenţială, grindină, trăsnet, avalanşă 
de zăpadă, gheaţă; furtul vehiculului sau a unor părţi componente ale acestuia; 
alte pagube cauzate autovehiculului ca urmare a furtului42.

Specific pentru asigurarea facultativă sunt şi primele de asigurare foarte 
mari, care variază între 4-5% din costul autovehiculului. Din motiv că primele 
de asigurare sunt mari, în ultimul timp asigurarea facultativă a devenit costi-
sitoare pentru deţinătorii de autovehicule. De regulă, la asigurarea facultativă 

41 Site-ul oficial al Societăţii Internaţionale de Asigurări „MOLDASIG”, http://moldasig.
md/index.php?cid=172 (vizualizat la 20.05.2010). 

42 Site-ul oficial al companiei de asigurare „Artas” SRL, http://www.artas.md/asigura-
re_CASCO_Moldova.html (vizualizat la 21.05.2010).
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recurg posesorii „maşinilor de lux”43, fiindcă în caz de accidente rutiere, în 
baza poliţei de asigurare obligatorie ei pot primi despăgubiri cel mult până la 
500.000 lei (art.14 alin.(2) lit.(a) al Legii nr.414 din 22.12.2006), chiar dacă în 
realitate paguba este cu mult mai mare, în schimb asigurarea facultativă dă 
posibilitatea de a primi costul real al vehiculului accidentat, indiferent de mă-
rimea despăgubirii (poate fi și 1 mln de lei).

În general, contractul de asigurare este un contract de adeziune. Acest 
caracter rezidă din faptul că unele clauze ale contractului sunt prestabilite 
de către asigurător, asiguratul putând accepta contractul sau refuza încheie-
rea lui44. Însă făcând abuz de acest privilegiu, companiile de asigurări uneori 
includ în contracte şi clauze care sunt în detrimentul persoanelor asigurate.

Spre exemplu, între M.B. şi „Donaris Group” S.A. a fost încheiat un 
contract de asigurare auto de tip CASCO. În scurt timp, automobilul asigurat 
a fost furat, pe cazul dat fiind pornită urmărirea penală care a durat o perioadă 
îndelungată de timp. La cererea lui M.B. de a-i fi achitată despăgubirea de asi-
gurare, compania de asigurare „Donaris Group” S.A. îşi motivează refuzul 
prin faptul că la pct.3.2. din contractul de asigurare este prevăzută clauza că 
„în cazul în care pe cazul de asigurare este intentat un dosar penal sau este 
înaintată o pretenţie în instanţele judecătoreşti, decizia de refuz sau de achitare 
a despăgubirii este luată de către asigurător numai după primirea sentinţei 
definitive sau a hotărârii de suspendare sau clasare a dosarului penal”.

Judecătoria Râşcani a invocat din oficiu nulitatea absolută a clauzei res-
pective din contractul de asigurare, motivând că ea contravine legislaţiei şi 
agravează situaţia asiguratului. Instanţa explică că obligaţia de achitare a 
despăgubirii de asigurare urma să fie executată de compania de asigurare 
conform unei alte condiţii din contract: în decurs de 2 luni de la prezentarea 
deciziei avizate a organelor de urmărire penală despre intentarea dosarului 
penal privind furtul, ceea ce compania de asigurare nu a realizat. Ca urmare, 
acţiunea companiei de asigurare a fost respinsă, iar hotărârea instanţei de fond 
a fost menţinută atât de instanţa de apel, cât şi cea de recurs45.

43 Cel mai frecvent, la asigurarea facultativă apelează organizaţiile comerciale, în special 
băncile, bugetul cărora le permite să achite asemenea prime de asigurare (de 4-5% din 
preţul vehiculului).

44 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.198.

45 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M. nr.2ra-975/06 din 21 iunie 2006. Arhiva Judecătoriei Râșcani, mun.Chișinău.
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Este important să înţelegem că la producerea cazului asigurat, compania 
de asigurare este obligată să plătească despăgubirea de asigurare în baza unei 
înţelegeri scrise cu asiguratul, de la data prezentării confirmării eliberate de 
organul de urmărire penală că intentarea dosarului penal a început.

Însă cea mai mare eroare în practică este că companiile de asigurare 
speculează, invocând că vor achita despăgubirea de asigurare doar din momen-
tul în care va exista o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată pe dosarul 
penal, pe când procesele penale, aşa cum cunoaştem cu toţii, pot dura câţiva-i 
ani, timp în care asiguratul nu-şi va putea primi despăgubirea de asigurare.

Dacă vinovat de producerea accidentului rutier se dovedeşte a fi un pieton, 
asupra sa poate fi angajată răspunderea administrativă sau penală, după caz. 
În mod suplimentar, el poate fi obligat la restituirea tuturor cheltuielilor de 
reparaţie a autovehiculului deteriorat şi acest lucru este mai evident în cazul 
în care proprietarul autovehiculului deteriorat deţine o poliţă de asigurare 
facultativă (CASCO) a mijlocului de transport. În asemenea caz compania de 
asigurare îi va plăti deţinătorului poliţei de asigurare despăgubirea de asigu-
rare, după care va avea un drept de creanţă faţă de cel vinovat de accident, 
înaintând împotriva sa o acţiune în judecată.

Problema care apare ţine de stabilirea vinovăţiei pietonului, şi anume prin 
care documente oficiale el ar trebui să fie recunoscut ca vinovat de cauzarea 
accidentului rutier? De regulă, instanţele judecătoreşti solicită procesul-verbal 
de aplicare a amenzii administrative, întocmit de colaboratul de poliţie, sau 
sentinţa irevocabilă a instanţei judecătoreşti, în cazul unei infracţiuni. Contrar 
acestei tradiţii, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. s-a expus că vinovăţia pieto-
nului o poate stabili şi instanţa de judecată într-un proces civil, în baza actului 
întocmit de organul de poliţie care confirmă că pietonul nu a respectat regulile 
de circulaţie rutieră, chiar dacă nu i-a fost aplicată amenda.

În acest context, ca exemplu aducem un caz în care pietonul A.C., deplasâ-
ndu-se neregulamentar, a fost tamponat de un automobil. Deoarece proprieta-
rul automobilului avea încheiat un contract de asigurare CASCO, „Asito” SA i-a 
achitat costurile de deteriorare a mijlocului de transport. Mai apoi, compania de 
asigurare a înaintat acţiune către pieton, solicitând restituirea sumei de asigurare.

Prima instanţă respinge acţiunea, concluzionând că A.C. nu este recunos-
cut vinovat prin vreo hotărâre de judecată de comiterea accidentului rutier, 
de aceea el nu poate fi obligat să repare prejudiciul material. Hotărârea dată a 
fost menţinută şi de instanţa de apel. În schimb Curtea Supremă de Justiţie a 
R.M. casează ambele hotărâri, motivând: „Concluziile instanţelor de fond şi 
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de apel sunt greşite, or, vinovăţia de comiterea accidentului în cazul dat poate 
fi constatată şi de instanţa care examinează litigiul civil. Conform art.1398 
alin.(1) Cod civil, cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie, 
este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, 
şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune. Prin urmare, nu este 
necesar ca persoana să fie declarată vinovată de comiterea unei infracţiuni, 
sau contravenţii administrative, dar sunt obligatorii prezenţa a trei părţi com-
ponente: acţiune sau omisiune ilicită cu vinovăţie, prezenţa prejudiciului real 
cauzat şi legătura de cauzalitate. Dat fiind faptul că pietonul A.C. a acţionat 
ilicit, traversând strada neregulamentar, fapt care a adus la survenirea din 
vina sa a accidentului rutier, în urma căruia proprietarul maşinii deteriorate 
a fost prejudiciat, sunt toate elementele necesare pentru constatarea, în cadrul 
examinării unui litigiu civil, a vinovăţiei intimatului”. Cauza a fost remisă spre 
rejudecare în instanţa de apel46.

6. Concluzii
1. Reieşind din considerentul că în ultimii ani numărul autovehiculelor 

devine tot mai sporit, avantajele asigurării obligatorii şi facultative în trans-
portul auto este foarte mare. Actualmente toţi deţinătorii de autovehicule 
sunt obligaţi să aibă încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă auto cu o companie de asigurări, iar în caz de accident rutier, persoana 
păgubită va primi în mod gratuit o despăgubire de asigurare pentru prejudi-
ciul pe care l-a suportat.

Despăgubirea de asigurare va fi achitată nu de persoana vinovată de comi-
terea accidentului, ci de compania de asigurare la care era asigurat autovehi-
culul ei. În aşa mod, persoana vinovată de comiterea accidentului este scutită 
de achitarea unor sume băneşti foarte mari, pe care adeseori nu le are, în locul 
său plătind compania de asigurare, iar conducătorul autovehiculului deterio-
rat primeşte o protecţie prin lege, că cheltuielile suportate în accident îi vor fi 
în scurt timp recuperate de către compania de asigurare.

2. Cărăuşii care prestează servicii de transport public al pasagerilor sunt 
obligaţi să deţină şi un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă a 
transportatorilor faţă de călători.

46 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Jus-
tiţie a R.M. nr.2ra-1845/09 din 02 decembrie 2009. Arhiva Judecătoriei Râșcani, mun.
Chișinău.
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Spre deosebire de deţinătorii autovehiculelor personale, pentru care legea 
cere doar prezenţa unui contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă 
auto, cărăuşii din transportul public de pasageri trebuie să aibă încheiate două 
contracte de asigurare, şi anume: primul, contractul de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă faţă de pagubele produse de autovehicule, valabil pentru toţi 
deţinătorii de autovehicule, şi al doilea, contractul de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători.

3. Cea de-a treia formă este asigurarea facultativă de răspunderea civilă 
(CASCO) a mijlocului de transport. În practică ea este mai rar întâlnită, moti-
vul fiind costul ridicat al primei de asigurare (3-5% din preţul autovehiculu-
lui), însă avantajele ei sunt foarte mari.

Având doar poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, 
conducătorul mijlocului de transport vinovat de producerea accidentului nu 
va putea beneficia de despăgubiri pentru reparaţia propriului său autovehicu-
lul. Aceste prejudicii vor putea fi recuperate numai în baza unui contract de 
asigurare facultativă de tip CASCO.

4. O categorie de litigii frecvente în instanţele judecătoreşti se referă la acţi-
unea de regres pe care companiile de asigurare, după ce achită despăgubirile de 
asigurare, le intentează împotriva persoanelor vinovate de producerea acciden-
telor rutiere. În legătură cu aceasta, cele mai multe probleme apar atunci când 
la volanul autovehiculului se afla o altă persoană decât proprietarul. Deoarece 
contractul de asigurare a fost încheiat pe numele proprietarului autovehiculu-
lui, în asemenea situaţii companiile de asigurare invocă că numele persoanei 
aflate la volan nu ar fi înscris în contractul de asigurare. De aceea, la încheierea 
contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este necesar ca 
în contracte şi în poliţele de asigurare să fie indicat cu exactitate numărul per-
soanelor care pot să conducă automobilul asigurat.

5. Practica judiciară ne dovedeşte că companiile de asigurare nu achită pre-
judiciile morale suportate de persoanele asigurate în legătură cu accidentele ru-
tiere. De aceea singura soluţie pentru persoana păgubită de a-şi putea recupera 
prejudiciile morale este ca să înainteze o cerere de chemare în judecată către cel 
vinovat de producerea accidentului rutier. În acest sens, cel mai raţional este ca 
în aceeaşi cerere de chemare în judecată reclamantul să conexeze două cerinţe: 
prima, către compania de asigurare privind achitarea prejudiciilor materiale, a 
doua, către persoana recunoscută vinovată de producerea accidentului rutier, 
de la care să solicite prejudiciile morale.
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6. Considerăm că reducerea valorii comerciale a mijlocului de transport 
după reparaţie reprezintă un prejudiciu real pentru persoana păgubită în ac-
cidentul rutier. Prejudiciul dat trebuie să fie inclus în despăgubirea de asigu-
rare şi achitat de către compania de asigurare. Spre regret însă, în Legea nr.414 
din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 
pagube produse de autovehicule este prevăzut expres că nu se repară de către 
asigurător pagubele ce ţin de reducerea bunurilor după reparaţie (pct.(g) de la 
art.16).

În consecinţă, companiile de asigurare refuză plata preţului de scăderea a 
valorii autovehiculului după reparaţie, iar persoanele păgubite primesc doar 
costul pieselor de schimb şi costul muncii manuale de reparaţie. În unele cazu-
ri, pentru recuperarea preţului de scădere a valorii comerciale a autovehiculu-
lui, persoana păgubită intentează acţiune în judecată către persoana vinovată 
de accident, însă deciziile instanţelor judecătoreşti sunt diferite.

Pentru a evita numeroasele situaţii practice de conflict care apar, 
considerăm că prejudiciul respectiv trebuie să fie achitat de către companiile 
de asigurare şi venim cu propunerea de a exclude pct.(g) de la art.16 al Legii 
nr.414 din 22.12.2006, prin care în prezent se interzice compensarea costurilor 
cu care se reduce valoarea autovehiculelor după reparaţie. 
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Capitolul IX
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL 
FEROVIAR. TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI  
PE CALEA FERATĂ
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4. Transportul de bagaje şi mesagerii pe calea ferată

1. Consideraţii generale privind transportul feroviar
1.1. Avantajele transportului pe calea ferată
Transportul pe calea ferată este răspândit în toate ţările lumii1. Dezvolta-

rea transportului feroviar este motivat de avantajele tot mai mari ale acestui 
sistem, și anume:
– eficienţa energetică: consumul de energie pe unitatea de transport este de 

6 ori mai mic decât la sistemul auto și de 3 ori mai mic decât la cel naval;
– nivelul mic de poluare a mediului: volumul poluanţilor emanaţi în atmo-

sferă pe unitatea transportată este numai 1/10 faţă de celelalte mijloace de 
transport;

1 La moment, singura ţară care încă nu dispune de calea ferată este Afganistanul. Liderii 
acestui stat au refuzat benevol la transportul feroviar, temându-se că acesta va fi folosit 
în scop de război. 



– utilizarea rezonabilă a terenului: terenul necesar unei căi ferate reprezintă 
numai 60% faţă de cel necesar unui drum rutier cu aceeași capacitate de 
circulaţie;

– implicare socială largă: acoperire naţională prin infrastructura proprie de 
transport, ceea ce creează posibilitatea deplasării cetăţenilor în orice loca-
litate din ţară, conform programului dorit, pe baza unui grafic orar presta-
bilit și cunoscut de populaţie prin mersul de tren;

– numărul redus al accidentelor: accidentele soldate cu morţi și răniţi este 
cel mai mic dintre toate modurile de transport2.

1.2. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”
Consideraţii generale. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” 

este singura întreprindere de calea ferată din Republica Moldova. Ea este nu-
mită întreprindere monopolistă.

Pentru prima dată în istoria ţării, circulaţia trenurilor a fost deschisă la 28 
august 1871, pe sectorul de cale ferată Tiraspol-Chișinău. Data respectivă se 
consideră și Ziua înfiinţării Căii Ferate a Moldovei.

Pentru realizarea traficului militar, în anul 1877 a fost deschis sectorul de 
calea ferată Bender-Galaţi, cu lungimea de 305 km. Această linie a asigurat 
circulaţia feroviară între Moldova și România, precum și ieșirea spre Dunăre. 
Aceste două linii de cale ferată și altele care au urmat au pus bazele sistemului 
de transport feroviar al ţării.

În prezent Î.S. „Calea Ferată din Moldova” dispune de o infrastructură bine 
dezvoltată. Activitatea de bază este realizarea transporturilor de mărfuri și că-
lători în trafic suburban, local și internaţional, în special spre Ucraina, Federa-
ţia Rusă, România, iar din aceste state, prin conexiune, și în alte ţări ale lumii3.

Alte întreprinderi cu contribuţie la desfășurarea transportului feroviar. 
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Codul transportului feroviar, 
din sistemul de transport feroviar fac parte întreprinderile de transport fero-
viar care efectuează transportul de călători și mărfuri, materialul rulant care 
le aparţine, liniile ferate, precum și întreprinderile industriale, de construcţie, 

2 Portalul oficial al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA România, http://www.cfr.
ro/cfr_new/rom/infiintare.htm (vizualizat 28.06.2011).

3 Site-ul oficial al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republi-
cii Moldova, http://www.mtid.gov.md/index.php?option=com_content&view=categor
y&layout=blog&id=34&Itemid=123 (vizitat 26.06.2011).
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comerciale și alte întreprinderi, organizaţii și instituţii care asigură activitatea 
ritmică a transportului feroviar și dezvoltarea acestuia.

Principalul transportator pe calea ferată în Republica Moldova este Între-
prinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, care administrează activitatea 
de producţie și financiară a subdiviziunilor structurale autonome ce practică 
transportul pe cale ferată, precum și coordonează lucrul altor întreprinderi, or-
ganizaţii și instituţii de transport feroviar care asigură funcţionarea acesteia 
(art.5 alin.(2) Codul transportului feroviar).

În acest context apare întrebarea: dacă Î.S. „Calea Ferată din Moldova” este 
o întreprindere monopolistă, de ce în lege se menţionează despre „întreprinde-
rile de transport feroviar”? Or, existenţa mai multor întreprinderi de transport 
feroviar exclude monopolul și instituie concurenţa.

Problema respectivă a fost remarcată și de Н.В.Михеева, care ajunge la 
concluzia că legislaţia nu reglementează reușit aspectul dat. Legea ar trebui să 
stabilească clar care este denumirea, statutul juridic, felul contratelor ce pot fi 
încheiate, drepturile și obligaţiile, răspunderea, precum și garanţiile acestor 
întreprinderi de transport feroviar4.

1.3. Monopolul natural în activitatea căii ferate
Activitatea transportului feroviar în Republica Moldova este reglementată 

și controlată de stat. Codul transportului feroviar stabilește că transportul pe 
cale ferată constituie monopol natural, ceea ce impune condiţii speciale de 
dezvoltare și funcţionare (art.4 alin.(4)).

Concurenţa, de regulă, avantajează consumatorul, în timp de monopolul 
avantajează producătorul. Orice producător are tendinţa firească de a acapara 
un segment cât mai mare de piaţă, până la monopolizare, pentru a-și majora 
profitul. Dar atunci când ocupă o poziţie dominantă sau chiar devine mono-
polist, iar la mărfurile și serviciile sale există cerere, monopolistul, fără a re-
curge la stimulente, poate majora preţul, exercitând de fapt o presiune asupra 
consumatorului5. Din aceste considerente, statul intervine pentru a proteja 
persoanele beneficiare de serviciile întreprinderilor monopoliste.

4 Михеева Н.В. Транспортные компании как участники грузовой перевозки на же-
лезнодорожном транспорте, publicat în Право и экономика (Federaţia Rusă), nr.1, 
2008, p.27-29.

5 Roșca N., Baieș S. Dreptul afacerilor. Volumul I. Chișinău: Î.S.F.E.P. „Tipografia Cen-
trală”, p.81-82.
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În linii generale, politica de stat în Republica Moldova este orientată spre 
dezvoltarea concurenţei și limitarea activităţii monopoliste, fiind promovată 
de Ministerul Economiei. Actul legislativ la acest capitol este Legea nr.906 din 
29.01.1992 privind limitarea activităţii monopoliste și dezvoltarea concurenţei6. 
În scopul de a preveni situaţia dominantă pe piaţă a unor agenţi economici, 
legea vizată stabilește că nu se admite ca agentul economic ce are situaţie 
dominantă pe piaţă să limiteze concurenţa și să lezeze interesele altor agenţi 
economici (art.3 alin.(1)). Însă activitatea din transportul feroviar nu cade sub 
incidenţa Legii nr.906 din 29.01.1992, fiind o excepţie în acest sens.

Termenul de monopolul natural este definit în Regulamentul cu privire la 
reglementarea monopolurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.582 
din 17.08.19957. Potrivit Regulamentului, avem monopol natural în situaţia 
când producerea, transportarea, comercializarea și procurarea mărfurilor, 
precum și prestarea anumitor tipuri de servicii, în virtutea unor factori de or-
din natural, economic sau tehnologic, se află sub controlul direct sau indirect 
al unuia sau al câtorva agenţi economici (cap.II).

Reglementarea juridică deosebită a acestor activităţi se datorează faptului 
că, pe de o parte, prezintă un risc sporit, iar pe de alta, agenţii economici care 
desfășoară astfel de activităţi pot influenţa negativ piaţa bunurilor sau servici-
ilor8. Din lipsă de concurenţă, consumatorul (sau expeditorul) nu poate apela 
la o altă întreprindere de transport feroviar pentru a se deplasa la destinaţie 
(respectiv, marfa), fiind nevoiţi să accepte toate condiţiile impuse de Î.S. „Calea 
Ferată din Moldova”. De aceea statul își rezervă dreptul să intervină în activi-
tatea căii ferate pentru a proteja călătorii și expeditorii de mărfuri de eventuale 
abuzuri. Anume din acest considerent, activitatea de transport pe calea ferată 
poartă denumirea de monopol natural.

Activitatea subiecţilor monopolului natural este dictată de metoda regle-
mentării de stat. Guvernul este cel care exercită activitatea de supraveghere și 
reglementare a monopolurilor naturale prin intermediul organelor adminis-
traţiei publice centrale și locale. Monopolul natural din transportul feroviar 
este reprezentat de un singur subiect – Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, care 

6 Legea nr.906 din 29.01.1992 privind limitarea activităţii monopoliste și dezvoltarea 
concurenţei, publicată în Monitorul Oficial nr.2 din 01.03.1992.

7 Regulamentul cu privire la reglementarea monopolurilor, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului R.M. nr.582 din 17.08.1995, publicat în Monitorul Oficial nr.59-60 din 
26.10.1995. 

8 Roșca N., Baieș S., op.cit., p.61.
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are obligaţia să execute integral și la timp hotărârile și prescripţiile organului 
public de specialitate, să prezinte dări de seamă și informaţii referitoare la ac-
tivitatea sa, în modul și în termenele stabilite de acest organ.

În literatura de specialitate, А.С.Теплов subliniază că principalele metode 
ale reglementării de stat în sfera monopolului natural din transportul feroviar 
sunt două: tarifară, ce ţine de fixarea preţurilor și netarifară, cu privire la asi-
gurarea necesităţilor materiale de consum. Dintre ele, metoda de bază a regle-
mentării de stat a monopolului natural în transportul feroviar este considerată 
a fi cea tarifară. Potrivit autorului, mijloacele și metodele de reglementare care 
se aplică în sfera transportului feroviar permit a concluziona că în legislaţia 
feroviară predomină caracterul imperativ de influenţă9. Altfel spus, spre deose-
bire de dispoziţiile Codului civil, în care prevalează norme dispozitive, regulile 
din Codul transportului feroviar sunt preponderent imperative.

Mai mult ca atât, avantajul monopolului natural pentru calea ferată constă 
în posibilitatea activării în afara oricărei concurenţe pe piaţa prestării servicii-
lor de transport, în schimb cel mai mare dezavantaj constă în faptul că libertatea 
activităţii economice a căii ferate este limitată de către stat. Prin introducerea 
regimului juridic al monopolului natural în sfera transportului feroviar, scopul 
statului a fost de a apăra interesele publice, asigurând la maximum necesităţile 
de transport ale persoanelor fizice, organizaţiilor și societăţii în general10.

Caracteristicele principale ale monopolului natural în transportul feroviar 
sunt următoarele:
– domeniul asupra căruia este instituit monopolul natural este unul specific – 

transportul pe calea ferată a mărfurilor, călătorilor, bagajelor și mesageriilor;
– prestarea serviciului dat este unic în felul său și nu poate fi substituit de o 

altă întreprindere de transport (evident, doar în măsura în care nu se re-
nunţă la transportul feroviar în favoarea altor tipuri de transport);

– lipsește concurenţa;
– cerinţele faţă serviciile de transport sunt relativ constante și depind mai 

puţin de schimbările care au loc în tariful de transport, spre deosebire de 
alte servicii similare care nu constituie monopol și în privinţa cărora clien-

9 Теплов А.С. Особенности правового регулирования естественных монополий на 
железнодорожном транспорте, publicat în Вестник Научно-Исследовательского 
Института Железнодорожного Транспорта (ВНИИЖТ), nr.4, 2006, p.56.

10 Теплов А.С. Правовое регулирование естественных монополий на железнодо-
рожном транспорте в период структурной реформы: Автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Cпециальность 
12.00.03 – Гражданское право; Науч. рук. В.К.Андреев, Москва, 2007, p.8.
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tul are mai multe posibilităţi de alegere (cum ar fi, spre exemplu, în trans-
portul auto sau aerian);

– principiul libertăţii contractuale nu își are aplicarea. Contractele, încheiate 
între călători (sau organizaţii) și calea ferată, pentru ultima sunt obligatorii, 
deoarece poartă caracter public. Calea ferată este obligată să încheie con-
tractul de transport cu orice persoană care face o adresare în acest sens.

– întreaga activitate a căii ferate se face sub conducerea și supravegherea nemijlo-
cită a organelor de stat. Conform art.7 alin.(1) din Codul transportului feroviar, 
conducerea, administrarea și reglementarea activităţii transportului feroviar 
se realizează de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale 
– Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în limitele compe-
tenţei sale. În timp ce administrarea procesului de transportare se efectuează 
nemijlocit de către întreprinderea care desfășoară acest gen de activitate.

1.4. Probleme care există și propuneri de soluţionare
Așa cum s-a menţionat, singura întreprindere de transport feroviar pe teri-

toriul Republicii Moldova este Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldo-
va”, ea fiind în acest o întreprindere monopol, prin care se realizează o formă 
aparte a monopolului pe teritoriul republicii, numită monopol natural.

În legătură cu aceasta, există și unele critici. Se menţionează despre nece-
sitatea conformării la normele Uniunii Europene, deoarece la acest capitol Re-
publica Moldova este încă la nivelul Albaniei și Macedoniei, unde la fel se păs-
trează monopolul de stat (cu specificarea monopol natural). Conform Directivei 
2001/13 a Uniunii Europene, trebuie creată o agenţie care ar exercita funcţia de 
manager independent al infrastructurii de căi ferate, inclusiv de stabilire a taxe-
lor aferente. Această instituţie nu va putea presta servicii de transport pe calea 
ferată, ci va fi o instituţie independentă, specializată în elaborarea actelor norma-
tive și verificarea executării acestora în sfera transportului feroviar11.

Luând în considerare aspiraţiile europene ale ţării noastre, este necesară o 
implimentare cât mai urgentă a uneia dintre principalele directive UE la acest 
capitol, Directiva (CE) nr.13 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
februarie 2001 privind licenţierea întreprinderilor feroviare12, potrivit căreea: 

11 Hristev E. Convergenţa sectorului de transporturi al Republicii Moldova către standar-
dele Uniunii Europene. Document elaborat în cadrul proiectului „Relaţiile comerciale 
ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: situaţia curentă și perspective pentru 
aprofundare”. – Chișinău: Bons Offices, 2008, p.35. 

12 Directiva (CE) nr.13 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 
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„Fiecare stat membru va desemna organul responsabil de eliberarea licenţelor. 
Sarcina eliberării licenţelor va trebui îndeplinită de un organ care nu prestea-
ză, el însuși, servicii de transport feroviar și este independent de organizaţiile 
sau întreprinderile care prestează astfel de servicii” (art.3), ceea ce în Republica 
Moldova, așa cum s-a menţionat mai sus, încă nu există.

În această privinţă, mult mai bine stau lucrurile în transportul aerian, unde 
o asemenea instituţie deja există – Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii 
Moldova.

Recomandări. Prin urmare, recomandăm ca în Republica Moldova să fie 
instituit un organ de stat specializat, cu competenţă de administrare în do-
meniul transportului feroviar. Denumirea sa poate fi Autoritatea Feroviară a 
Republicii Moldova, și va trebuie să aibă în componenţa sa patru subdiviziuni 
principale13, deoarece acestea sunt cerinţele UE pentru integrarea europeană a 
transportului feroviar.

privind licenţierea întreprinderilor feroviare, publicată în Jurnalul oficial al Uniunii 
Europene L075 din 15.03.2001, p.0026-0028.

13 – Organismul de Investigare a Accidentelor Feroviare care va avea ca obiectiv investi-
garea accidentelor grave și ușoare din sistemul feroviar, inclusiv defecţiunile tehnice. 
Scopul ar fi investigarea cât mai deschisă a cauzelor care au condus la producerea acci-
dentelor feroviare și emiterea unor recomandări de siguranţă pe viitor. Investigaţia nu 
se va ocupa în nici un caz cu stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii, de acest lucru fiind 
competente organele poliţiei și procuraturii.

– Organismul de Notificare Feroviară, va fi asemeni unui organ de apel în conflictele din 
transportul feroviar. Aici vor fi contestate deciziile luate de Î.S. „Calea Ferată din Moldo-
va”, dar și de alţi eventuali operatori ai transportului feroviar de pe teritoriul republicii.

– Organismul de Licenţiere Feroviară, va fi abilitată cu dreptul de a acorda licenţe privind 
prestarea serviciilor de transport feroviar, acţiuni pe care Republica Moldova urmează 
a le realiza cât mai curând, pentru executarea Directivei (CE) nr.13 din 2001. Alături de 
licenţierea Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, de licenţiere vor avea nevoie și alte mici în-
treprinderi, pentru prestarea diferitor lucrări auxiliare în legătură cu transportul fero-
viar, cum sunt încărcarea și descărcarea mărfurilor, reparaţia mijloacelor de transport, 
supravegherea și paza mărfurilor, pregătirea liniilor de calea ferată etc. Actualmente, 
aceste activităţi sunt încă monopolizate de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.

– Autoritatea de Siguranţă Feroviară, deoarece conform Directivei (CE) nr.49 din 
29.04.2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare, fiecare stat membru al Uniunii 
Europene trebuie să instituie o autoritate de siguranţă (art.16).

 Directiva oferă șanse de alegere, ca autoritatea de siguranţă feroviară să facă parte din 
componenţa autorităţii feroviare a statului sau a ministerului transporturilor din acel 
stat. Principalul este ca în structura și în deciziile sale, autoritatea de siguranţă ferovi-
ară să fie independentă de întreprinderile feroviare. În legătură cu aceasta, vedem mai 
rezonabil ca autoritatea de siguranţă feroviară vizată să funcţioneze în cadrul viitoarei 
Autorităţi Feroviare a Republicii Moldova, dar nu în componenţa Ministerului Trans-
porturilor și Infrastructurii Drumurilor. 
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În prezent, o parte din competenţele acestor subdiviziuni sunt preluate de 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, iar altele încă nu-și 
au o aplicare. De aceea, efectuarea reformei în sistemul administrativ-feroviar al 
Republicii Moldova devine absolut necesară. Modelul propus este cel stabilit de di-
rectivele UE în domeniu și este aplicat în prezent cu succes în toate statele membre.

Cu toate că de drept, directivele UE nu sunt obligatorii pentru ţara noastră, 
în fapt, implimentarea lor devine strict necesară din moment ce statul a semnat 
cererea de aderare la UE, asumându-și angajamente în acest scop.

2. Dreptul transportului feroviar – ramură de drept  
sau instituţie juridică? Perspective de viitor

Consideraţii prealabile. Sistemul de drept are un caracter obiectiv, el fiind 
determinat de anumite relaţii sociale care există la momentul respectiv și sunt 
în continuă dezvoltare. Reieșind din faptul că aceste relaţii sunt dinamice după 
felul lor de formare, în mod similar și divizarea sistemului de drept în ramuri, 
subramuri și instituţii juridice, este un proces nefinalizat, ce se află într-o per-
manentă perfecţionare.

Probleme de identificare. Există ramuri de drept, cum ar fi spre exemplu 
dreptul penal, care au o componenţă uniformă a normelor juridice. În ace-
lași timp sunt prezente și așa-numitele instituţii interramurale (complexe) de 
drept, alcătuite din norme juridice ce aparţin diferitor ramuri de drept, și care 
reglementează relaţii sociale de același fel, cum este cazul dreptului electoral, 
ce cuprinde norme de drept constituţional, administrativ și penal. Dreptul 
electoral este recunoscut în calitatea de instituţie juridică (sau ca subramură) 
a dreptului constituţional.

După același model este construit și dreptul transportului feroviar, fiind al-
cătuit din norme ale dreptului civil, administrativ, muncii, penal, financiar și 
altor ramuri de drept, dar care se prezintă în final ca o instituţie juridică a ra-
murii dreptului transporturilor.

Opinii doctrinare. „Faptul că la baza dreptului civil, a dreptului trans-
porturilor, iar mai nou, a dreptului transportului feroviar, este prezentă ace-
eași instituţie juridică – contractul de transport, admite posibilitatea separării 
dreptului transporturilor (n.n. – de ramura dreptului civil) și formării lui ca 
ramură de drept, iar dreptul transportului feroviar să fie considerată ca subra-
mură14. La etapa actuală dreptul transportului feroviar reprezintă o subramură 

14 Мишина Н.В. Железнодорожное право как подотрасль транспортного права: по-
становка проблемы, publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), nr.2, 2008, p.8.
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a dreptului transporturilor, la fel cum este dreptul transportului auto, dreptul 
maritim, dreptul naval și dreptul aerian15.

Discuţiile în legătură cu identificarea dreptului transportului feroviar în 
sistemul de drept este un proces firesc, condiţionat de dezvoltarea continuă 
a sistemului de drept și de apariţia noilor relaţii sociale, care au nevoie de re-
glementare juridică. Bineînţeles, sistemul de drept este unul dinamic și în el 
oricând pot fi efectuate schimbări și corectări. Se admite recunoașterea unor 
noi ramuri de drept și invers, este posibilă conexarea altor ramuri de drept și 
„coborârea” lor la nivelul de instituţii juridice.

Existenţa dreptului transportului feroviar ar părea un lucru straniu, dar 
în literatura de specialitate au fost publicate numeroase monografii și articole 
știinţifice la acest capitol. Cu toate acestea, suntem de părerea că delimitarea 
dreptului transportului feroviar în calitate de subramură a dreptului (așa cum 
se promovează în doctrină) este oportună în alte state, în care amploarea lui (la 
nivelul actelor normative, practicii judiciare, doctrinei, dezvoltării economice) 
este la nivel superior, pe când în Republica Moldova este prematură o aseme-
nea divizare. Ea ar crea și mai multe confuzii în sistemul de drept autohton, 
aflat în faza incipientă de formare.

Așadar, acceptăm existenţa subramurii dreptului transportului feroviar în 
componenţa ramurii dreptului transporturilor, dar specificăm: acest lucru nu 
se referă la sistemul de drept și sistemul doctrinar al Republicii Moldova. În ţara 
noastră nu este justificată o desprindere a instituţiei contractului de transport 
feroviar din componenţa dreptului transporturilor. Mai mult ca atât, însuși 
dreptul transporturilor este în faza de formare și abia își dobândește localiza-
rea în raport cu dreptul civil și alte ramuri de drept. De aceea, cea mai reușită 
soluţie o vedem menţinerea dreptului transporturilor ca ramură complexă de 
drept în componenţa căreea să fie prezentă și instituţia juridică a dreptului 
transportului feroviar.

15 Susţinem opinia expusă în literatura de specialitate și menţionăm că deși obiectul de 
bază al dreptului transportului feroviar – contractul de transport feroviar, formează în 
același timp și obiect al dreptului civil, totuși contractul respectiv își păstrează specifi-
cul său datorită următoarelor trăsături distinctive: 1) transportul de mărfuri, călători 
și bagaje se realizează pe calea ferată; 2) transportator al mărfurilor poate fi doar calea 
ferată și nu orice transportator cum este, spre exemplu, în cazul transportului auto; 3) 
calea ferată este subiect al monopolului natural, sfera de activitatea a căii ferate fiind 
limitată la transportul pe șine; 4) contractul se perfectează, după caz, prin biletul de 
călătorie sau scrisoarea de trăsură; 5) tarifele la transportul feroviar de mărfuri se sta-
bilesc de către stat.
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Obiect al dreptului transportului feroviar îl constituie acea grupă de relaţii 
sociale care se stabilește între întreprinderea feroviară, pe de o parte, și expedi-
torii de mărfuri (sau călători) de cealaltă, în legătură cu realizarea procesului 
de transport pe calea ferată.

Dreptul transportului feroviar are și metode de reglementare: metoda im-
perativă și cea dispozitivă. Conform opiniei expuse în literatura de specialitate 
(Н.В.Мишина), „pentru delimitarea dreptului transportului feroviar ca ramu-
ră a dreptului, metoda de reglementare nu este atât de importantă, pe motiv că 
în cazul tuturor ramurilor de drept sunt prezente aceleași metode – imperativă 
și dispozitivă. Deoarece ramurile de drept sunt numeroase, metodele de regle-
mentare se repetă, și atunci cum explicăm faptul că fiecare ramură de drept își 
are propriile sale metode de reglementare? Acest lucru nu poate fi explicat, de 
aceea metoda de reglementare nu poate fi aleasă ca criteriu obligatoriu pentru 
delimitarea unei ramuri de drept, ci poate fi doar un criteriu care urmează a 
fi luat în considerare16. Așadar, principalul este ca metoda de reglementare să 
existe și mai apoi contează care este ea.

Rolul doctrinei în constituirea izvoarelor dreptului transportului ferovi-
ar. Indiferent de forma sa de exprimare, doctrina nu constituie izvor de drept. 
Ea prezintă importanţă știinţifică, didactică, informativă și explicativă.

În prezent politica de stat în domeniul transportului feroviar este promo-
vată printr-un număr impunător de documente, așa-numite documente doc-
trinare. Acestea nu sunt obligatorii pentru executare. Multe dintre ele nu sunt 
publicate, oficial nu sunt prelucrate și rămân a fi acte interne cu uz restrâns, de 
serviciu. În baza lor, mai târziu, se elaborează acte cu caracter normativ – legi, 
hotărâri, regulamente, dispoziţii ș.a.17

Din categoria respectivă se evidenţiază proiectele de acte normative. De 
exemplu, Proiectul Regulamentului transportului de mărfuri pe calea ferată din 
Moldova, care mulţi ani rămâne la etapa de proiect de lege și poate fi consultat 
pe site-ul oficial al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor18.

Totodată, există deosebirea între documentele doctrinare și doctrina obiș-
nuită. În primul caz, există posibil ca după aprobare să devină acte normative, 

16 Мишина Н.В. Место железнодорожного права в системе российского права, 
publicat în Журнал „Юридический мир” (Federaţia Rusă), nr.6, 2008, p.78.

17 Мишина Н.В. Правовая доктрина как источник права (на примере железнодо-
рожного права), publicat în Правоведение (Federaţia Rusă), nr.4, 2008, p.234.

18 Site-ul oficial al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republi-
cii Moldova, http://mtid.gov.md/index.php?option=com_content&view=article&id=6
7&Itemid=92&lang=ro (vizualizat 29.06.2010).
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pe când în al doilea caz, reprezintă o simplă expunere a materiei, în scop di-
dactico-știinţific.

Al doilea înţeles al doctrinei (cea obișnuită) l-au avut în vedere profesorii 
Sergiu Baieș și Nicolae Roșca, afirmând că prin doctrină se înţelege un ansam-
blu de concepţii, opinii exprimate de specialiști în domeniul dreptului (profe-
sori, cercetători știinţifici, notari, avocaţi) în diverse forme literare (monografii, 
manuale, comentarii știinţifice a celor mai importante legi civile, tratate etc.)19.

Deși nu este izvor de drept, doctrina are influenţă și exercită un rol hotărâtor 
în explicarea și clarificarea controverselor care apar în legătură cu interpretarea 
și aplicarea actelor normative. Acest lucru se explică prin faptul că adeseori, cei 
mai buni dintre doctrinari stau la baza alcătuirii actelor legislative codificate20.

Practica judiciară nu este izvor al dreptului transportului feroviar. 
Atunci când vorbim de practica judiciară, de regulă avem în vedere Hotărâri-
le Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. Însă o asemenea 
înţelegere a lucrurilor este eronată, deoarece practica judiciară nu se rezumă 
doar la hotărârile Plenului CSJ, ci cuprinde toate hotărârile, deciziile și înche-
ierile emise de instanţele judecătorești din Republica Moldova (judecătoriile 
de fond, curţile de apel și instanţa supremă).

În conformitate cu art.16 lit.(c) al Legii nr.789 din 26.03.1996 cu privire 
la Curtea Supremă de Justiţie21, Plenul Curţii Supreme de Justiţie examinează 
rezultatele generalizării practicii judiciare și adoptă hotărâri cu caracter expli-
cativ. Așadar, hotărârile Plenului CSJ nu constituie izvor de drept, ci poartă 
caracter de recomandare pentru instanţele judecătorești ierarhic inferioare.

În unele state, printre care și Federaţia Rusă, hotărârile Plenului Judecăto-
riei Supreme constituie izvor de drept, fiind obligatorii pentru instanţele jude-
cătorești. În literatura juridică de specialitate sunt aduse mai multe critici în 
această privinţă22.

19 Baieș S., Roșca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ediţia 
a III-a. Chișinău: Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2007, p.61.

20 Este cazul Codului civil al Republicii Moldova în vigoare care în mare parte a fost al-
cătuit de profesorii Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Proiectul 
înaintat de echipa Facultăţii de Drept USM a fost unul din cele trei proiecte propuse 
spre examinare în Parlament. Cu regret, el nu a fost adoptat (a fost examinat în a doua 
lectură), însă ulterior a fost comasat cu al doilea proiect, alcătuit de o echipă de juriști 
sub conducerea organizaţiei USAID, la fel propus spre examinare în Parlament. În final, 
la 06 iunie 2002 Parlamentul a adoptat Codul civil al Republicii Moldova.

21 Legea nr.789 din 26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, publicată în Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova nr.196-199/764 din 12.09.2003.

22 A se vedea: Гражданское право: учебное пособие // Под общ. ред. чл. – корр. РАН 
С.С.Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект; Институт частного 
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3. Transportul de călători pe calea ferată
3.1. Noţiunea și caracterele juridice ale contractului
Definire. Contractul de transport de călători pe calea ferată este acel con-

tract prin care Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, în calitate 
de cărăuș, se obligă în schimbul unui preţ (numită taxă de transport sau tarif) 
să transporte, în intervalul unui anumit termen, o persoană (ori un grup de 
persoane) numită călător, din staţia de plecare până la staţia de destinaţie.

O definire legală a contractului este redată la art.110 alin.(1) din Codul 
transportului feroviar, ea fiind, de fapt, mai mult o relatare. Astfel, calea ferată 
se angajează, potrivit contractului de transport al călătorului, să transporte că-
lătorul și bagajele acestuia la punctul de destinaţie, acordându-i un loc în tren 
conform documentului (biletului) de călătorie procurat, iar călătorul se anga-
jează să achite costul călătoriei, în conformitate cu tariful stabilit, și, în cazul 
predării bagajelor, plata pentru transportul bagajelor; expeditorii de mesagerii 
achită și plata pentru transportul mesageriilor.

Caracterele juridice. Acestui contract îi sunt specifice următoarele carac-
tere juridice:
a) este consensual, deoarece pentru încheierea sa valabilă este suficientă reali-

zarea acordului de voinţă al părţilor (consimţământul). Faptul că încheie-
rea contractului se reduce la procurarea unui bilet de călătorie, nu schimbă 
cu nimic caracterul consensual al contractului. Biletul de călătorie este 
numai dovada încheierii contractului de transport. Potrivit Codului civil, 
contractul de transport de persoane se confirmă (se documentează) printr-un 
bilet (art.986 alin.(1)), el fiind un mijloc de probă („ad probationem”);

b) este sinalagmatic și acest lucru rezultă din faptul că prin încheierea lui se 
nasc obligaţii pentru ambele părţi: calea ferată are, în principal, obligaţia de 
a executa transportul în termen și în bune condiţii, iar pentru călător, de a 
plăti taxa de transport, a respecta regulile stabilite etc.23;

c) este oneros, pentru că în schimbul serviciilor de transport, calea ferată per-
cepe o sumă de bani – taxa de transport. Ea se achită până la urcarea în 
tren, la momentul procurării biletului de călătorie, însă taxa de transport 
poate fi plătită și pe parcurs.

права, 2009, p.29; Гатин А.М. Гражданское право. Учебное пособие. Москва: Даш-
ков и Ко, 2009, p.13-14.

23 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-
mea, Iași, 2002, p.124.
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Procurarea biletului pe parcursul călătoriei se practică la cursele locale de 
tren, atunci când călătorul urcă la o staţie intermediară, fără bilet, fiind gata să 
achite costul biletului la conductor, la momentul urcării sau în timpul verifică-
rii prezenţei biletelor de călătorie. În acest ultim caz, avem o situaţie similară 
celei din transportul public cu mijloace de transport auto (autobuze, troleibu-
ze, microbuze).

Taxa de călătorie la tren este obligatorie, iar cuantumul ei este stabilit prin 
norme imperative, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Dru-
murilor al R.M. O situaţia aparte avem în cazul persoanelor care beneficiază de 
înlesniri la călătoria cu trenul. Se pune problema, dacă contractul de transport 
în asemenea situaţii este oneros sau gratuit.

3.2. Aspecte ce ţin de reglementarea juridică a contractului
Privind lucrurile într-un sens mai larg, ajungem la concluzia că regulile și 

principiile ce stau la baza transportului de mărfuri se aplică, prin analogie, și 
transportului de persoane. Din moment ce obiectul prestaţiei căii ferate, atât în 
transportul de mărfuri, cât și în cel de persoane îl constituie transportul până la 
punctul de destinaţie a mărfurilor și, respectiv, a călătorilor, ajungem la concluzia 
că ambelor contracte le sunt comune, practic, aceleași izvoare de reglementare.

Totuși, pe lângă asemănări, contractul de transport feroviar de persoane 
și cel de mărfuri au trăsături specifice, reieșind, în primul rând, din obiectul 
contractului: într-un caz, obiect al contractului servește deplasarea călătorilor 
până la staţia căii ferate de destinaţie, în alt caz, obiect al contractului îl consti-
tuie transportul mărfurilor. În al doilea rând, fiecare din aceste două categorii 
își are propriile sale reglementări, chiar dacă sunt cuprinse în aceleași acte nor-
mative. Altfel spus, în Codul civil al R.M., Codul transportului feroviar al R.M. 
și Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, ba-
gaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu, aprobat prin Hotărârea Guvernu-
lui R.M. nr.238 din 25.05.2005, sunt prevăzute dispoziţii separate consacrate 
transportului feroviar de mărfuri și transportului feroviar de persoane.

În al treilea rând, călătorul este un consumator, de aceea relaţiile ce rezultă 
din contractul de transport feroviar de călători sunt dominate de dispoziţiile Le-
gii nr.105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor24. În legătură cu aceas-
ta, cerinţele cu privire la încheierea contractului de transport și mecanismul 

24 Legea R.M. nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003.
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angajării răspunderii juridice civile a cărăușului sunt diferite de cele existente 
la contractul de transport de mărfuri, deoarece figura centrală a contractului 
devine călătorul, în calitatea sa de consumator și „parte slabă” a contractului.

În al patrulea rând, în contractul de transport feroviar de mărfuri apare o 
a treia persoană – destinatarul, inexistentă în cazul transportului de persoane, 
iar acest lucru determină prezenţa unui cadru juridic adecvat, ce ar reglementa 
statutul juridic al destinatarului și legătura juridică ce o are în raport cu părţile 
contractului de transport – cu expeditorul și destinatarul mărfurilor.

În al cincilea rând, reglementările din transportul feroviar sunt specifice 
și datorită existenţei unui nou contract – contractul de transport feroviar de 
mesagerii, singurul de acest fel în legislaţia Republicii Moldova. Deoarece în 
structura sa contractul cuprinde elemente comune atât transportului de măr-
furi, cât și celui de bagaje, el a fost delimitat de acestea, atribuindu-i-se un ca-
dru juridic aparte în cuprinsul Codului transportului feroviar și în Regulamen-
tul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri 
și mesagerii în interes propriu.

3.3. Încheierea contractului
Contractul de transport feroviar de călători se încheie între Î.S. „Calea 

Ferată din Moldova” și călător. Pentru încheierea valabilă a contractului de 
transport feroviar de călători, sunt necesare respectarea cerinţelor privitoare 
la consimţământ, capacitatea de a contracta, obiect și cauză.

Consimţământul la încheierea contractului este dat de călător, la momen-
tul procurării biletului de călătorie. Oferta de încheiere a contractului este re-
alizată de către calea ferată, la ghișeele staţiilor căii ferate sau ale agenţiilor 
de voiaj, în timp ce acceptul de a încheie sau nu contractul de transport, îl 
exprimă călătorul.

Călătorul este cel care decide de a cumpăra sau nu biletul de călătorie, iar 
faptul achitării costului biletului (în numerar, prin cord bancar, cu alte mij-
loace moderne de plată) constituie încheierea contractului de transport fero-
viar de călători. Simpla rezervare a unui bilet de călătorie la tren nu reprezintă 
încheierea contractului de transport, rezervarea fiind doar un antecontract. 
După o anumită perioadă de timp rezervarea se anulează, fără a produce ca-
reva efecte juridice pentru părţi25. Așadar, contractul de transport feroviar de 

25 În legătură cu aceasta, nu suntem de acord cu opinia potrivit căreea oferta este făcută 
de călător și adresată staţiilor de cale ferată, inclusiv prin plata taxei de transport, iar 
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călători se consideră încheiat numai din momentul achitării costului biletului 
și primirii acestuia, în formă materială. Spre deosebire de biletele la avion, care 
se eliberează în formă electronică (bilete electronice la avion), biletele de călă-
torie la tren pot avea doar formă materială.

Orice persoană ce dispune de capacitate de exerciţiu va putea încheia un 
contract de transport feroviar de călători. Având în vedere că Î.S. „Calea Ferată 
din Moldova” este o întreprindere monopol, ei îi revine obligaţia să contracte-
ze cu oricine ar cere aceasta. Oferta căii ferate constituie o ofertă permanentă 
și este adresată unui număr nedeterminat de persoane.

Dacă interesul public sau nevoile exploatării o cer, calea ferată poate decide 
ca transportul de călători să aibă loc pe un alt traseu decât cel programat, să fie 
suspendat, total sau parţial, sau chiar stopat, aceste măsuri urmând a fi aduse 
din timp la cunoștinţa publicului26.

3.4. Forma încheierii contractului. Biletul de călătorie
Contractul de transport feroviar de călători se încheie în formă verbală. 

Dovada încheierii lui se confirmă prin biletul de călătorie, iar predarea de către 
călători a bagajelor se confirmă prin recipisa de bagaje.

Ca și cazul celorlalte tipuri de transport, biletul de călătorie în transportul pe 
calea ferată este titlul de călătorie care i se înmânează călătorului. Biletul confir-

acceptul vine de la calea ferată care eliberează biletul de călătorie (numit și legitimaţia 
de călătorie). Dacă am accepta ideea dată, ar reieși că călătorii de fiecare dată realizează 
ofertele de călătorie, iar calea ferată le acceptă. În realitate, lucrurile sunt inversate. 
Ofertele de călătorie le înaintează calea ferată, prin stabilirea graficului de efectuare 
a curselor, cu indicarea orelor de ajungere la staţiile de calea ferată, timpul de ședere, 
costul biletelor de călătorie etc. Informaţiile respective sunt făcute publice pe panourile 
publicitare, Internet, mass-media ș.a., iar consumatorii urmează doar să decidă de a 
achiziona sau nu biletul de călătorie. Transportul feroviar de călători este unul regulat, 
cursele preconizate au loc independent chiar dacă numărul călătorilor prezenţi în sa-
lonul mijlocului de transport este cu mult mai redus decât capacitatea disponibilă. Am 
putea vorbi despre ofertă din partea călătorilor doar în cazul transporturilor ocazionale 
(charter), atunci când un grup de călători solicită închirierea mijlocului de transport 
pentru un anumit număr de curse, iar calea ferată urmează să decidă și să se expună 
prin accept sau refuz. Însă practica ne dovedește că în Republica Moldova asemenea 
raporturi aproape că nu există. Transporturile ocazionale de călători sunt frecvent în 
transportul aerian și auto de persoane. 

26 Un exemplu este cazul Transnistriei, unde transportul pe calea ferată a fost sistat înce-
pând cu anul 2006, după ce cu doi ani mai devreme, administraţia de la Tiraspol și-a 
fondat o proprie companie feroviară și a revendicat patrimoniul acesteea, ce aparţinea 
până atunci Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei”. Ca răspuns, autoritatea de 
la Chișinău a stopat întregul transport feroviar pe teritoriul acestei regiuni. 
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mă faptul achitării preţului și încheierii contractului de transport. Așadar, bile-
tul de călătorie nu trebuie confundat cu contractul de transport. Biletul numai 
atestă că contractul de transport de călători a fost încheiat, dar nu este contract.

Biletul are formă scrisă, în timp ce contractul de transport se încheie în 
formă verbală și coincide cu momentul procurării biletului. Cu alte cuvinte, 
călătorul niciodată nu vede textul contractului de transport pe care îl încheie, 
din motiv că acest contract nu există în formă materială.

Problema majoră care apare în practică este că călătorului, în calitate de 
consumator al serviciilor de transport, nu are la dispoziţie condiţiile contrac-
tului, în care să fie indicate drepturile, obligaţiile și răspunderea în caz de ne-
respectare de către calea ferată a obligaţiilor asumate prin contract. În cuprin-
sul biletului sunt înscrise doar informaţiile de reper, ce ţin de ora de pornire, 
numărul și cursa trenului, ora procurării biletului, preţul. Deși la momentul 
procurării biletului călătorului i se explică verbal clauzele contractuale, de 
regulă ele nu sunt reţinute pe deplin, iar alte surse de informare, practic nu 
există. În cuprinsul biletului numărul de telefon al căii ferate nu este înscris, 
iar pe site-ul oficial al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, informaţia cu privire 
la regulile de transport al călătorilor nu sunt expuse. Din aceste considerente, 
călătorul se află într-o situaţie dezavantajată în raport cu întreprinderea mo-
nopolistă de transport feroviar.

Mai mult ca atât, în practică se poate întâmpla ca călătorul să-și piardă 
biletul de călătorie. În asemenea situaţie se aplică, de regulă, o normă gene-
rală prin care biletul nu poate fi reînnoit și costul lui nu se restituie. Conform 
art.110 alin.(8) din Codul transportului feroviar, biletele de călătorie pierdute 
sau defecte nu se restabilesc și banii plătiţi pentru ele nu se restituie călătorului. 
Prin urmare, călătorul care până la urcarea în tren și-a pierdut biletul de călă-
torie, nu va beneficia de transport, deoarece cu excepţia biletului, altă confir-
mare scrisă a încheierii contractului de transport nu există27.

Calea ferată este obligată să elibereze bilete de călătorie. Mai mult ca atât, 
obligaţia dată persistă pe tot parcursul transportării, pentru toţi călătorii care 
urcă fără a avea bilete de călătorie. Calea ferată perfectează și eliberează din 
oficiu aceste bilete, conform tarifului stabilit și luând în considerare facilităţile 

27 Considerăm rezonabil ca la momentul procurării biletului de călătorie la tren, călăto-
rului să i se ofere și textul contractului de transport, în formă scrisă. Propunerea dată 
este binevenită în cazul transportului feroviar în trafic internaţional, deoarece preţul 
biletului de călătorie este unul sporit, pe când la transportul în trafic suburban nu sunt 
necesare schimbări. Costul biletului de călătorie în traficul suburban pe calea ferată 
este redus, fapt ce nu angajează situaţii importante de conflict. 
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la transport de care dispun unele categorii ale populaţiei. Însă regula generală 
este că biletele de călătorie se procură la staţii și la agenţii autorizate, și numai 
prin excepţie biletele de călătorie pot fi procurate de la personalul de tren, în 
condiţiile stabilite de calea ferată. Calea ferată are dreptul să refuze vânzarea 
biletelor de călătorie în lipsa locurilor libere în tren, cu excepţia trenurilor sub-
urbane, în care deplasarea se admite și în picioare.

Revânzarea biletelor de călătorie nu este permisă. Biletele depistate vor fi 
anulate, iar călătorii calificaţi fără document de călătorie.

Persoanele neautorizate ce au fost depistate că revând biletele de călătorie, 
vor fi tratate ca contravenienţi28. Transmiterea biletelor de călătorie altor per-
soane, chiar și cu titlu gratuit, la fel este interzisă. În asemenea situaţie, biletele 
vor fi luate de la călători, iar călătorii respectivi vor fi asimilaţi cu cei fără bilet.

În transportul feroviar asemenea sancţiuni sunt posibile, deoarece biletele 
de călătorie sunt nominale, adică în ele se indică numele, prenumele poseso-
rului și alte date din actul de identitate (la procurarea biletului, călătorul ur-
mează să prezentă buletinul de identitate sau pașaportul, iar pentru copiii cu 
vârsta de până la 16 ani – adeverinţa de naștere), spre deosebire de biletele de 
călătorie din transportul auto care sunt la purtător. Însă nu toate biletele la tren 
sunt nominative, excepţie în acest sens fac biletele pentru trenurile suburbane, 
ele fiind bilete la purtător.

Înscrierea corectă a datelor din actul de identitate al călătorului în biletul 
de călătorie are o importanţă deosebită, fiindcă chiar și cea mai neînsemnată 
incorectitudine, poate angaja anularea biletului. Din acest considerent, călăto-
rul trebuie să verifice pe loc, la primirea biletului de călătorie, dacă aceste date 
corespund sau nu cu cele din actul de identitate.

28 În acest sens, potrivit Codului contravenţional al R.M., călătoria fără bilet cu trenuri 
suburbane, cu trenuri locale și de lung parcurs se sancţionează cu amendă de până la 
10 unităţi convenţionale (art.204); falsificarea biletelor, punerea în comercializare și co-
mercializarea biletelor false la trenuri suburbane, trenuri locale și de lung parcurs, se 
sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale (art.205). O unitate 
convenţională este egală cu 20 de lei. Suntem de părerea că amenda de până la 10 unităţi 
convenţionale pentru călătoria fără bilet la tren nu este în deplină concordanţă cu gradul 
de prejudiciabilitate. Or, legea nu instituie obligaţia ca odată cu achitarea amenzii, călă-
torul să procure și biletul de călătorie. Cu alte cuvinte, călătorul fără bilet, după ce a fost 
sancţionat, se va deplasa în baza chitanţei de plată a amenzii până la staţia finală. Spre 
exemplu, biletul la cursa Chișinău-Moscova costă 550 de lei. Dacă călătorul se deplasea-
ză fără a avea bilet și este depistat pe parcurs, i se va aplica o amendă de cel mult 200 de 
lei, fără a putea fi impus să procure și bilet de călătorie. În scopul excluderii problemei, 
există două soluţii: prima, majorarea cuantumului amenzii; a doua, obligarea prin lege a 
contravenientului de a cumpăra și un bilet de călătorie la momentul achitării amenzii. 
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La urcarea în tren, fiecare călător este obligat să posede cu el biletul de că-
lătorie, actul de identitate rechizitele căruia au fost înscrise în bilet, iar în cazul 
persoanelor care beneficiază de înlesniri – și documentul care confirmă drep-
tul la înlesniri. Dacă în procesul de verificare se constată că numele călătorului 
ori numărul actului de identitate nu corespund cu cele indicate în biletul de 
călătorie, călătorului nu i se permite urcarea în tren. Aceleași consecinţe pen-
tru călător există în cazul corectărilor sau a ștersăturilor din bilet, precum și 
situaţia în care călătorul prezintă un bilet de călătorie cu termen de valabilitate 
expirat. În așa mod, călătorii sunt obligaţi să aibă cu ei bilete de călătorie vala-
bile și să le păstreze până la sfârșitul călătoriei.

Copiii cu vârsta de până la 10 ani împliniţi, la călătoria cu trenul în mod obliga-
toriu trebuie să fie însoţiţi de maturi, în caz contrar, ei nu sunt admiși la călătorie.

3.5. Drepturile și obligaţiile părţilor. Facilităţi la călătoria cu trenul
Scopul principal al contractului de transport de călători constă în depla-

sarea călătorilor de la punctul de pornire până la cel de destinaţie. Însă trans-
portarea călătorilor nu se limitează doar la strămutarea lor de la staţia A până 
la staţia B, ci este însoţită de prestarea unui întreg complex de servicii. Felul 
acestora și modul de prestare este stabilit în diferite acte normative, precum și 
în regulamentele proprii ale întreprinderilor de transport, iar costul serviciilor 
se include în preţul biletului de călătorie29. Calea ferată este obligată să pună 
la dispoziţia călătorilor informaţii autentice și necesare privind serviciile ce le 
prestează (art.31 Codul transportului feroviar)30. Așadar, calea ferată este obli-
gată mai întâi să asigure călătorii cu informaţii oportune și veridice, care vor 
conţine următoarele date:
a) lista lucrărilor și serviciilor ce sunt prestate, costul acestora;
b) ora de pornire și de sosire a trenurilor;
c) costul de transport al călătorilor și al bagajelor de mână peste limitele admise;
e) termenele de vânzare a biletelor de călătorie;
f) obiectele și lucrurile excluse de la transport în calitate de bagaje și mesagerii;

29 Залесский В.В. О защите прав пассажира в отношениях с транспортной организа-
цией – перевозчиком, publicat în Право и экономика (Federaţia Rusă), nr.9, 2000, p.36.

30 Deducem că din perspectiva drepturilor și obligaţiilor, pe de o parte între pasager și în-
treprinderea de transport, iar pe de alta între beneficiar și prestatorul de servici, are loc 
o apropiere, la fel cum acest lucru se întâmplă în cazul celor două contracte reglementa-
te de Codul civil al R.M., contractul de transport și contractul de prestare a serviciilor. 
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g) programul de lucru al caselor de bilete, caselor de bagaje, camerelor de păs-
trare;

h) modul de acordare a locurilor în camerele de odihnă;
i) categoriile de cetăţeni cărora, potrivit legii, li se acordă înlesniri și priorităţi;
j) modul de asigurare obligatorie și benevolă;
k) servicii accesorii incluse în costul călătoriei în vagoanele cu confort sporit;
l) denumirea și adresa juridică a căii ferate abilitate să primească reclamaţiile.

Mersul trenurilor de călători se afișează în staţii pe panouri la loc vizibil. 
Avizarea despre toate modificările mersului trenurilor de călători se face la 
timp în staţiile și gările de cale ferată. La fel și modificarea tarifelor de trans-
port al călătorilor, împreună cu alte taxe de transport, trebui să fie făcute pu-
blice prin mijloacele de informare în masă cu cel puţin 10 zile înainte de in-
trarea lor în vigoare (pct.6-9 din Regulamentul privind prestările de servicii 
în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu).

În al doilea rând, calea ferată trebuie să asigure transportul în termen. 
Transportarea călătorilor urmează a fi efectuată în siguranţă, iar deservirea 
în gări și în trenuri – la un nivel calitativ înalt. Nivelul de confort din vagoane 
și întregul complex de servicii acordat de întreprinderea feroviară în timpul 
transportului nu se negociază, deoarece este fixat în baza claselor de vagoane31. 
Pasagerului îi rămâne doar să procure biletul de călătorie, alegând în prealabil 
clasa vagonului (business-class, econom-class) și achitând tariful corespun-
zător, iar fiecărei din aceste clase i se atribuie un anumit pachet de servicii, 
identic pentru toţi pasagerii cu același tip de bilet.

La rândul lor, în conformitate cu pct.18 din Regulament, călătorii au dreptul:
a) să procure bilete de călătorie pentru oricare tren și orice fel de vagon, până 

la staţia de cale ferată de destinaţie;
b) să transporte cu sine gratuit un copil până la vârsta de 5 ani împliniţi, pen-

tru care nu se cere un loc separat, precum și copii între vârsta de la 5 până 
la 10 ani împliniţi, achitând plata în conformitate cu tariful;

c) să întrerupă călătoria pe parcursul acesteea, cu prelungirea termenului de 
valabilitate a biletelor de călătorie până la maximum 10 zile;

d) să prelungească termenul de valabilitate a biletelor de călătorie în cazul îm-
bolnăvirii și acest lucru să fie confirmat prin actele instituţiilor medicale, 
iar în caz de neacordare a locurilor în tren – pe perioada până la plecarea 
următorului tren, în care călătorilor va trebui să li se acorde locuri;

31 Залесский В.В., op.cit., p.37.
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e) să călătorească cu alt tren ce pleacă mai devreme decât trenul pentru care 
a procurat biletul de călătorie, cu vizarea necesară la casa de bilete a staţiei 
de cale ferată;

f) în caz de întârziere la tren, să repună în valoare biletul de călătorie, cu 
condiţia achitării la casa de bilete a unui supliment la preţul iniţial. Acest 
lucru este posibil numai dacă întârzierea călătorului s-a produs în timp de 
3 ore sau cauza întârzierii a fost îmbolnăvirea ori un accident în timp de 3 
zile din momentul plecării trenului pentru care a procurat bilet. În cazul 
renunţării la călătorie, acești bani îi vor fi restituiţi călătorului, în numerar;

g) să reperfecteze biletele de călătorie pentru plecarea cu primul tren în care 
vor exista locuri libere.
În afară de aceasta, călătorul este în drept să restituie la casa de bilete a 

staţiei de cale ferată, biletul de călătorie rămas neutilizat pentru trenul de lung 
parcurs. Prin urmare, dacă călătorul din diferite motive refuză să beneficieze 
de transport, el este în drept ca cu cel puţin 15 ore înainte de plecarea trenului 
să primească înapoi banii plătiţi pentru procurarea biletului. Specificăm că 
banii i se vor restitui integral, fără careva reţineri din partea căii ferate.

În schimb dacă călătorul se decide să întoarcă biletul de călătorie cu cel puţin 
4 ore înainte de plecarea trenului, el va primi înapoi banii în mărimea costului 
biletului și 50% din suplimentul de cușetă. Călătorul va primi și mai puţin, dacă 
întoarce biletul în intervalul a 4 ore rămase până la demararea trenului.

Indiferent de termenul de restituire a biletului de călătorie înainte de ple-
carea trenului, banii plătiţi pentru procurarea biletului se restituie și în cazul 
suspendării cursei de tren, reţinerii plecării trenului, neacordării locului in-
dicat în bilet sau nedorinţei călătorului de ocupa alt loc, precum și în cazul 
îmbolnăvirii călătorului.

Este important și faptul că calea ferată va restitui călătorului costul bile-
tului integral, fără careva reţineri, dacă se întâmplă ca călătorul să scape ur-
mătorul tren, din cauza întârzierii primului tren, cu care a ajuns la punctul de 
transbordare. Condiţia în acest caz este ca întârzierea trenului să fi avut loc din 
culpa căii ferate și nu a călătorului. Banii pentru costul biletelor de călătorie 
vor fi restituiţi doar la prezentarea buletinului de identitate al călătorului.

În cazul în care calea ferată nu poate acorda călătorului loc în vagon con-
form biletului de călătorie, ea este obligată să-i acorde, cu consimţământul lui, 
un alt loc în același vagon sau în alt vagon, fie și de clasă superioară, fără a 
percepe pentru aceasta taxă suplimentară. Pe când dacă călătorul a acceptat 
locul, costul căruia este mai mic decât costul biletului de călătorie procurat, 
calea ferată va trebui să-i restituie diferenţa de cost.
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Drepturile călătorului. Călătorul are dreptul să ia cu el în vagon, în mod 
gratuit, pe lângă obiecte mărunte, bagaje de mână cu masa de până la 36 de kg, 
a căror sumă în trei dimensiuni (lungime, lăţime, înălţime) să nu depășească 
180 cm. Însă bagajele date nu pot fi amplasate oriunde și oricum în vagon, ci 
trebuie așezate în locuri special amenajate.

Cu privire la bagajele de mână există și anumite restricţii. Nu se admit în 
bagajele de mână obiecte ce pot deteriora sau murdări vagonul ori obiectele 
altor călători, precum și substanţele rău mirositoare, inflamabile, otrăvitoare, 
ușor inflamabile, explozive și alte substanţe periculoase. Dacă în calitate de ba-
gaje de mână se transportă arme de foc, ele urmează a fi descărcate de cartușe, 
pentru a nu prezenta pericol pentru cei din jur.

Facilităţi la călătoria cu trenul. Potrivit Codului transportului feroviar, 
fiecare călător este obligat să aibă asupra sa biletul de călătorie, iar calea ferată 
este obligată sa asigure vânzarea acestuia, până la staţia de destinaţie indicată 
de călător, conform tarifului stabilit și ţinându-se cont de înlesnirile prevăzute 
de legislaţia în vigoare pentru unele categorii de cetăţeni (art.110 alin.(5)). Spre 
regret însă, în prezent de înlesniri la procurarea biletelor de călătorie în trans-
portul feroviar se bucură doar veteranii și invalizii de război.

În conformitate cu prevederile Legii nr.190 din 08.05.2003 cu privire la 
veterani32, veteranii de război au dreptul la călătorie gratuită cu transportul 
feroviar pe rutele suburbane și la o călătorie (tur-retur) pe an în cadrul statelor 
membre ale C.S.I. cu o reducere de 50% a costului biletului de călătorie (art.14 
pct.(c) și (d)).

La fel și invalizii de război, ei au dreptul la călătorie gratuită cu transportul 
feroviar pe rutele suburbane, precum și la o călătorie gratuită (tur-retur) pe an 
în cadrul statelor membre ale C.S.I. (art.15 pct.(c) și (d)).

Nu toţi veteranii și invalizii de război înregistraţi oficial în Republica Mol-
dova beneficiază de asemenea facilităţi la călătoria cu transportul feroviar, ci 
doar cei care se încadrează în criteriile enumerate de lege. În acest sens lista 
statelor, orașelor, teritoriilor și acţiunilor de luptă la care au participat veteranii 
și invalizii de război din Republica Moldova este stabilită prin anexă la Legea 
nr.190 din 08.05.2003 cu privire la veterani33.

32 Legea nr.190 din 08.05.2003 cu privire la veterani, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.84-86 din 16.04.2003. 

33 Analizând anexa, constatăm că de înlesniri la transportul feroviar de pasageri nu be-
neficiază participanţii conflictului armat din Transnistria și nici persoanele ce au luat 
parte la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl. 
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Compensarea cheltuielilor suportate de calea ferată în legătură cu înlesnirile 
de care beneficiază prin lege categoriile sus-menţionate de cetăţeni se efectuează 
din contul mijloacelor bugetare.

Asupra unor mici reduceri la procurarea biletelor de călătorie poate decide 
însăși Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. Calea ferată stabilește reduceri la tariful 
de transport pentru călătoria pasagerilor în grupuri, în baza unui singur bilet. 
Scopul acestor reduceri este stimularea călătoriei în grup, care aduce beneficii 
financiare căii ferate. Pentru călătorii organizaţi în grupuri de cel puţin 10 
persoane există următoarele reduceri:
– pentru călătoria pe o distanţă mai mică de 2000 km se acordă 10% reduce-

re din costul integral al biletului dacă grupa cuprinde 10-24 persoane, iar 
dacă mai mult de 25 de persoane, reducerea este de 15%;

– pentru călătoria pe distanţa ce depășește 2000 km, calea ferată acordă 20% 
reducere la grupul de 10-24 persoane și 30% la grupa alcătuită din 25 per-
soane adulte;
În acest context este important că la determinarea numărului de persoane în 

grupă, doi copii până la vârsta de 10 ani se socot ca un adult34.

3.6. Răspunderea căii ferate pentru întârziere
Dacă trenul a sosit cu întârziere la staţia de cale ferată de destinaţie, în 

privinţa căii ferate va fi angajată răspunderea juridică civilă contractuală. Cel 
dintâi lucru pe care va trebui să-l efectueze călătorul, este să depună o reclama-
ţie în adresa căii ferate, în termen de 45 de zile.

Primind reclamaţia, calea ferată o va examina și va fi obligată să achite o 
amendă în mărime de 3% din costul călătoriei pentru fiecare oră de întârziere, 
cu condiţia ca întreaga sumă a amenzii să nu depășească costul biletului de că-
lătorie. Calea ferată va achita amenda pentru fiecare oră deplină de întârziere, 
adică nu se va lua în calcul întârzierea cu mai puţin de o oră (pct.22)35.

Prin excepţie, amenda pentru plecarea sau sosirea trenului cu întârziere nu 
se va achita în cazul transportului în trafic suburban (art.150 alin.(1) Codul 
transportului feroviar). Cu alte cuvinte, înţelegem că călătorul va putea beneficia 
de despăgubire pentru întârziere doar în cazul în care circulă cu un tren în trafic 

34 Site-ul oficial al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, http://railway.md/
ro/5.services/passenger2.htm#0001000000 (vizitat 25.06.2010).

35 Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, măr-
furi și mesagerii în interes propriu, anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.238 din 25 
februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39.
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internaţional, pe când la traficul naţional (numit de lege – trafic suburban) re-
gula cu privire la achitarea despăgubirilor pentru întârziere nu-și are aplicarea.

La reclamaţie călătorul va trebui să anexeze și biletul de călătorie, iar ca-
lea ferată, primind reclamaţia de la călător, este obligată să o înregistreze și 
respectiv să o examineze, după care să informeze reclamantul în scris despre 
rezultatele examinării acesteia în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Deși regula este că calea ferată achită amenda pentru întârziere, ea însă 
poate dovedi contrariul, că nu este vinovată de faptul întârzierii, și astfel se 
poate elibera de răspundere faţă de călător. În așa mod, asupra căii ferate ope-
rează prezumţia de vinovăţie în provocarea întârzierii, dar calea ferată se poate 
exonera de răspundere dacă aduce una din aceste trei dovezi: a) întârzierea s-a 
produs din motiv de forţă majoră; b) a înlăturării unor defecţiuni ale mijloa-
celor de transport ce periclitau viaţa și sănătatea călătorilor, sau c) ca urmare a 
altor circumstanţe care exclud culpa căii ferate.

Decizia pe care o va lua calea ferată în legătură cu reclamaţia primită tre-
buie să fie una argumentată. Calea ferată va trebui să indice și temeiul deciziei 
luate. Iar dacă reclamaţia călătorului a fost satisfăcută, banii ce ţin de achitarea 
amenzii, la solicitarea călătorului, vor trebui transferaţi pe contul acestuia sau 
achitaţi în numerar.

Suntem de părerea că amenda actuală, în mărime de 3% din costul biletului 
de călătorie pentru fiecare oră de întârziere, stabilită de Codul transportului 
feroviar și de Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de 
călători, bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu, este prea mică și nu 
reflectă pagubele reale ale călătorilor, inclusiv cele morale și venitul ratat, prin 
neajungerea la destinaţie la ora preconizată. Pentru comparaţie, aducem ca 
exemplu Regulamentul (CE) nr.1371 din 2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind drepturile și obligaţiile călătorilor din transportul feroviar36 
care prevede că despăgubirile minime în caz de întârziere sunt „25% din preţul 
biletului de transport pentru o întârziere cuprinsă între 60 și 119 minute și 50% 
din preţul biletului de transport pentru o întârziere de 120 minute sau mai 
mult” (art.17 alin.(1)).

În cazul în care întârzierea depășește 60 de minute, călătorilor li se vor oferi 
gratuit „mese și băuturi răcoritoare direct proporţionale cu timpul de aștep-
tare, în cazul în care acestea sunt disponibile la bordul trenului sau în gară ori 

36 Regulamentul (CE) nr.1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind drepturile și obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, pu-
blicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L315/14-41 din 03.12.2007. 
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se poate face, în mod rezonabil, aprovizionarea cu ele”. Regulamentul prevede 
și „cazarea gratuită la hotel în cazul în care o așteptare de una sau mai multe 
nopţi este necesară pentru călători, dar numai în măsura în care acest lucru 
este posibil din punct de vedere material” (art.18 alin.(2)).

Pagubele suportate de călători sunt și mai mari în cazul transporturilor 
realizate prin conexiune, cum ar fi în situaţia când călătorul și-a procurat bilet 
la trenul Chișinău-București, cu scopul de a reuși la trenul București-Madrid 
sau la o cursă de avion. Ajungerea trenului cu întârziere la staţia de destinaţie, 
determină scăparea celei de-a doua curse, programate din timp. Deși legea nu 
prevede, considerăm că călătorul ar putea solicita de la întreprinderea ferovia-
ră costul biletelor de călătorie ratate, la tren sau avion, precum și cheltuielile de 
întreţinere până la preluarea următorului mijloc de transport37.

3.7. Asigurarea obligatorie a călătorilor din transportul feroviar
Asigurarea vieţii și sănătăţii călătorilor în perioada transportului pe calea 

ferată se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare (art.110 alin.(4) Co-
dul transportului feroviar).

Transportatorii (inclusiv calea ferată) sunt obligaţi să încheie anual cu asi-
guratorii contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transporta-
torilor faţă de călători (art.6 alin.(1) Legea nr.1553 din 25.02.98 cu privire la asi-
gurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători38).

Calea ferată este obligată prin lege să deţină contracte de asigurare a călă-
torilor, în caz contrar, îi poate fi retrasă licenţa de activitate. Scopul asigurării 
constă în realizarea unor garanţii în privinţa accidentelor care pot surveni în 
timpul transportului39.

Temeiul juridic al apariţiei raporturilor de asigurare îl constituie contrac-
tul de asigurare. Acesta se încheie în formă scrisă, o sigură dată pe an, între 

37 Practica judiciară ne dovedește că pentru a putea fi recuperate, toate aceste cheltuieli 
urmează a fi confirmate prin documente de plată – bilete de călătorie, bonurile de plată 
ce denotă închirierea unei camere la hotel, procurarea produselor alimentare, alte chel-
tuieli curente și necesare suportate de călători. Litigiile ce ţin de restituirea pagubelor 
nominalizate se soluţionează în mod diferit și acest lucru rămâne la discreţia instanţei 
de judecată. 

38 Legea R.M. nr.1553-XIII din 25.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă a transportatorilor faţă de călători, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.38-39 din 30.04.1998.

39 Лазарева Л.И. Страхование пассажиров железнодорожного транспорта, publicat 
în Транспортное право (Federaţia Rusă), nr.1, 2005, p.23.
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compania de asigurare (asigurător) și calea ferată (asigurat), iar beneficiarul 
este o a treia persoană – călătorul, care nu participă la încheierea contractului 
de asigurare și respectiv nu este parte la contract. Beneficiază de asigurare și 
persoanele care deţin dreptul la călătorie gratuită (cazul veteranilor și invali-
zilor de război).

Prima de asigurare se stabilește în cuantum de până la 1% din suma vo-
lumului anual de transportare a călătorilor, iar costul primelor de asigurare 
se include în preţul biletelor de călătorie. Cu alte cuvinte, calea ferată nu su-
portă careva cheltuieli în legătură cu asigurarea călătorilor, ci aceste cheltuieli 
sunt acoperite din banii călătorilor40. În cazul persoanelor care beneficiază de 
călătorie gratuită, cheltuielile de asigurare se percep din fondul mijloacelor 
bugetului de stat.

Perioada de asigurare se calculează începând cu momentul urcării în tren 
și până la momentul plecării de pe teritoriul gării feroviare. Călătorii aflaţi în 
tranzit sunt asiguraţi pe timpul aflării lor în gară. Asigurarea încetează imedi-
at ce călătorul părăsește încăperea gării feroviare și reîncepe în cazul revenirii 
sale pe teritoriul gării41.

În cazul vătămării corporale sau decesului călătorului în timpul transpor-
tului pe calea ferată, despăgubirea de asigurare se va plăti în mărimea prejudi-
ciului efectiv cauzat, confirmat de organele competente și documentele privind 
cheltuielile suportate de victimă. Călătorul va primi din partea companiei de 
asigurare o despăgubire de cel mult 10.000 de dolari SUA.

40 Unele companii de asigurări, profitând de incultura juridică a călătorilor, le recomandă 
acestora să procure poliţe de asigurare pe perioada transportului. Tendinţa respectivă 
este una incorectă, deoarece asigurarea călătorilor este inclusă în costul biletului de 
călătorie.

41 În acest context, profesorul Л.И.Лазарева este de o altă părere, subliniind că contractul 
de asigurare se perfectează în formă verbală, din moment ce călătorul procură biletul 
de călătorie. Biletul de călătorie doar confirmă faptul că contractul de asigurare a fost 
încheiat în formă verbală, de altfel ca și în cazul contractului de transport (Лазарева 
Л.И., op.cit., p.24-25). Cu alte cuvinte, se susţine că la momentul achiziţionării biletului 
de călătorie la tren, călătorul încheie două contracte în același timp, de transport și 
de asigurare, ambele în formă verbală. Dacă călătorul renunţă la transport, prima de 
asigurare i se restituie. Nu suntem de acord cu părerea respectivă, din motiv că călă-
torul nu poate încheia contractul de asigurare, acest contract deja a fost încheiat, între 
calea ferată și compania de asigurare, călătorul este numai un beneficiar al asigurării, 
el achitându-și propria sa asigurare prin intermediul procurării biletului de călătorie. 
La rândul ei, calea ferată doar își recuperează cheltuielile legate de prima de asigurare. 
Prima de asigurare faţă de compania de asigurare a fost achitată integral de calea ferată, 
din sursele proprii, la momentul încheierii contractului de asigurare.
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Despăgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vătămarea corpo-
rală sau decesul victimei va include: a) câștigul ratat în timpul perioadei de 
incapacitate temporară de muncă, dar nu mai mult decât 20 de dolari SUA 
pentru fiecare zi; b) cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente 
necesare, protezare și îngrijire, confirmate de avizul instituţiei medicale, pre-
cum și cheltuielile de transport, confirmate prin biletele de călătorie; c) în ca-
zul invalidităţii, și câștigul ratat în toată perioada invalidităţii, calculată după 
o metodă aparte de organele de asigurare socială; d) cheltuielile de funeralii; e) 
partea câștigului de care s-au lipsit persoanele inapte de muncă aflate la între-
ţinerea celui decedat.

În cazul deteriorării sau distrugerii bunurilor, costul acestora se recuperea-
ză la o sumă standard, de 20 de dolari SUA pentru 1 kg de greutate a bagajului, 
dar nu mai mult decât echivalentul a 1000 de dolari SUA. Dacă în prealabil 
a fost întocmită o declaraţie de valoare, suma despăgubirii va fi mai mare, la 
nivelul indicat în declaraţie și va fi achitată de către calea ferată42.

4. Transportul de bagaje și mesagerii pe calea ferată
Noţiunile de bagaj şi mesagerie. În primul rând, trebuie să facem deosebi-

rea între bagaj şi mesagerie. Atunci când vorbim de bagaj, înţelegem lucrurile 
şi orice alte valori materiale luate de călător pentru necesităţi personale, în 
schimbul unei plăţi separate, în vagonul de bagaje, până la staţia de destinaţie 
indicată în biletul de călătorie. Mesageria reprezintă o marfă, transportată în 
trenuri de călători, de poştă şi bagaje (art.3 Codul transportului feroviar).

Aşadar, mesageriile se deosebesc de bagaje prin faptul că sunt mărfuri. Însă 
mesageriile nu se transportă cu vagoanele de mărfuri, cum se face în cazul 
altor mărfuri, dar cu vagoanele de bagaje. În afară de aceasta, mesageriile sunt 
mai mari ca dimensiune şi greutate decât bagajele.

Particularităţile contractului de bagaje. Calea ferată este obligată, la pre-
zentarea de către călător a biletului de călătorie, să preia bagajele predate la 
transport şi să le expedieze cu cel mai apropiat tren având destinaţia respectivă, 
care are vagon de bagaje (art.116 Codul transportului feroviar). Aşadar, des-
prindem următoarele particularităţi în legătură cu contractul de transport 
feroviar de bagaje:

42 În instanţele judecătorești naţionale litigiile cu privire la accidentele din transportul 
feroviar sunt foarte puţine. Majoritatea conflictelor se soluţionează pe cale amiabilă, în 
faza prejudiciară. În schimb cele mai frecvente se dovedesc a fi litigiile ce ţin de plata 
despăgubirilor de asigurare în legătură cu accidentele rutiere.
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a) îl pot încheia doar persoanele care deţin bilet de călătorie la tren și numai la 
prezentarea biletului în formă deschisă;

b) călătorul și bagajele sale nu se deplasează cu același vagon. Călătorii se află 
în vagonul pentru călători, iar bagajele în vagoanele de bagaje. Aici vedem 
deosebirea faţă de transportul auto și aerian, unde bagajele și pasagerul de 
regulă se deplasează cu unul și același vehicul: pasagerul în salon, iar baga-
jele în compartimentul pentru bagaje;

c) transportarea bagajelor se face contra plată, spre deosebire de transportul 
auto și cel aerian, unde transportarea bagajelor în compartimentele de baga-
je se face cu titlu gratuit. Călătorul din transportul feroviar va putea trans-
porta gratuit numai bagajele de mână (luate cu sine în salonul vagonului).

d) ca și în cazul altor feluri de transport, călătorul poate preda la transport 
bagaje cu valoare declarată. Pentru declararea valorii bagajelor se percepe o 
taxă suplimentară.

e) pentru a fi primite la transport, bagajele trebuie să corespundă dimensiunii, 
greutăţii, ambalajului și altor cerinţe impuse de calea ferată, astfel încât să 
fie posibilă încărcarea lor în vagonul de bagaje și să nu provoace deteriora-
rea celorlalte bagaje.
Principalele deosebiri între contractul de bagaje și contractul de mesa-

gerii. Contractul de bagaje poate fi încheiat numai de acel călător care posedă 
un bilet de călătorie. Încheierea contractului de bagaje de o persoană care nu 
deţine contract de călători, nu este posibilă.

Pe când la contractul de mesagerii avem situaţia inversă. Orice persoană 
fizică sau juridică este în drept să încheie contract de transport de mesagerii pe 
calea ferată, indiferent dacă are sau nu bilet de călătorie.

Aşadar, contractul de mesagerii îl pot încheia organizaţiile comerciale, insti-
tuţiile, fundaţiile, asociaţiile, cluburile sportive, fabricile, uzinele, între prinzătorii 
individuali etc., fără ca legea să stabilească careva interdicţii sub acest aspect. În 
schimb contractul de bagaje îl încheie doar persoana fizică cu bilet de călătorie. 
Este important că bagajul se predă nu la întâmplare, ci la cursa de tren, la ora şi 
către punctul de destinaţie indicate cu stricteţe în biletul de călătorie.

O altă distincţie se face în funcţie de criteriul eliberării lor. Astfel, bagajele 
se eliberează la calea ferată de destinaţie, celui care prezintă recipisa de bagaje 
şi biletul de călătorie. În timp ce mesageriile se eliberează persoanei numele 
căreia este indicată în calitate de destinatar în contractul de mesagerii.

Răspunderea părţilor. Pentru pierderea, lipsa, deteriorarea, alterarea me-
sageriilor şi a bunurilor din bagaje, precum şi pentru depăşirea termenului de 
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transportare a lor, calea ferată poartă răspundere materială. O dată cu repara-
rea prejudiciului cauzat, calea ferată restituie expeditorului taxa de transport 
şi alte plăţi aferente încasate pentru transport (art.146 alin.(4) Codul transpor-
tului feroviar).

Codul transportului feroviar stabileşte o sancţiune severă pentru expe-
ditorii care au plasat în bagaje şi mesagerii obiecte interzise la transportare. 
Potrivit art.151, în cazul descoperirii în bagajele predate pentru transport 
(n.n. – şi în mesagerii) a obiectelor interzise, expeditorul plăteşte o amendă în 
mărime înzecită a costului transportului de bagaje (n.n. – şi de mesagerii) dacă, 
în conformitate cu legea, aceasta nu implică răspunderea administrativă sau 
penală.

Atât la bagaje, cât şi la mesagerii, până la intentarea împotriva căii ferate a 
unei acţiuni în judecată, în mod obligatoriu este necesar de a înainta căii ferate 
o reclamaţie. Reclamaţia referitoarea la mesagerii se înaintează căii ferate de 
destinaţie, iar cea referitoare la bagaje poate fi adresată căii ferate de plecare sau 
de destinaţie, la alegerea reclamantului (art.157). La reclamaţie se anexează în 
original documentele ce confirmă pretenţiile înaintate de reclamant (art.158).

Termenul de înaintare a reclamaţiilor împotriva căii ferate este de 6 
luni. Excepţie constituie reclamaţiile referitoare la amenzi şi penalităţi, care 
pot fi înaintate în termen de 45 zile. Calea ferată este obligată să examineze 
reclamaţia ce i s-a înaintat şi să înştiinţeze în scris reclamantul despre rezulta-
tele examinării ei, în termen de 30 de zile de la data primirii ei (art.160).

322 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



Capitolul X
TRANSPORTUL FEROVIAR DE MĂRFURI

Planul
1. Consideraţii generale (definirea, reglementarea juridică)
2. Elementele contractului (părţile, obiectul, preţul, forma)
3. Caracterele juridice ale contractului
4. Discuţii asupra caracterului consensual sau real al contractului
5. Încheierea contractului de transport. Forma contractului

5.1. Dispoziţii generale
5.2. Comanda de transport
5.3. Momentul încheierii contractului
5.4. Forma contractului. Scrisoarea de trăsură
5.5. Problema garanţiei

6. Obligaţiile părţilor până la încheierea contractului de transport
7. Drepturi și obligaţii ale părţilor după încheierea contractului de transport
8. Căile de valorificare a pretenţiilor faţă de calea ferată

8.1. Reclamaţia
8.2. Acţiunea în judecată

9.  Concluzii și recomandări
10. Răspunderea juridică civilă în cazul transportului feroviar de mărfuri

10.1. Dispoziţii generale
10.2. Particularităţile răspunderii cărăușului din transportul  

feroviar de mărfuri
10.3. Răspunderea pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor
10.4. Scutirea de răspundere în legătură cu neexecutarea  

comenzii de transport
10.5. Răspunderea pentru autenticitatea datelor înscrise  

în documentele de transport
10.6. Răspunderea în legătură cu modificarea contractului  

pe parcursul transportării
10.7. Depășirea termenului de transportare a mărfurilor
10.8. Reţinerea vagoanelor la încărcare-descărcare
10.9. Răspunderea pentru integritatea mărfurilor

10.9.1. Consideraţii generale (exemple din jurisprudenţă)
10.9.2. Pierderea mărfurilor
10.9.3. Semnificaţia cuvintelor „pierdere”, „deteriorare”  

și „avarie” a mărfii



10.9.4. Actul comercial
10.9.5. Felurile prejudiciului. Regulile de reparare a prejudiciului
10.9.6. Răspunderea expeditorului în legătură cu supraîncărcarea  

și deteriorarea mijlocului de transport
10.9.7. Sarcina probaţiunii și exonerarea de răspundere

11. Asigurarea mărfurilor din transportul feroviar

1. Consideraţii generale (definirea, reglementarea juridică)
Noţiune. Definiţia legală a contractului este dată de Codul transportului 

feroviar, și anume: „conform contractului de transport feroviar al mărfurilor, 
calea ferată este obligată să aducă mărfurile la staţia de destinaţie în termen și 
intacte, respectând condiţiile de transportare, și să le elibereze destinatarului 
mărfurilor, iar expeditorul de mărfuri este obligat să achite taxa de transport” 
(art.51 alin.(3)).

În literatura juridică de specialitate pot fi întâlnite mai multe definiţii ale 
contractului, însă fără a se ţine cont de specificul transportului feroviar de 
mărfuri. În majoritatea cazurilor, contractului de transport feroviar de măr-
furi îi se atribuie o noţiune generală, preluată din codul civil sau din doctrină, 
fără a reflecta în ea care este denumirea părţilor, obiectul sau felul mijlocului 
de transport.

Spre exemplu, potrivit unei definiţii (după А.В.Горюнов), contractul de 
transport feroviar de mărfuri este acel contract real, oneros și sinalagmatic, 
în baza căruia o parte – cărăuș, se obligă să transporte marfa încredinţată lui 
de către cealaltă parte – expeditor, până la punctul de destinaţie și să o predea 
persoanei împuternicite – destinatarului, iar expeditorul mărfii se obligă să 
plătească pentru transport cu respectarea condiţiilor stabilite în contract1.

Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată este acel contract prin 
care Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, printr-o subdiviziune a 
sa regională, în calitate de cărăuș, se obligă în schimbul unei taxe de transport 
(tarif), să transporte într-un anumit termen, să păzească și să elibereze marfa 
ajunsă la staţia căii ferate de destinaţie, acelei persoane numele căreia este indi-
cat în scrisoarea de trăsură.

1 Горюнов А.В. Правовое регулирование железнодорожных перевозок грузов по 
российскому законодательству: Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. Cпециальность 12.00.03 – Гражданское 
право; Науч. рук. А.М.Эрделевский, Москва, 2006, p.16.
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Reglementarea juridică a relaţiilor din transportul feroviar de mărfuri este 
asigurată prin două categorii de norme: generale și speciale. Normele generale 
sunt cele din Codul civil al R.M., iar normele speciale sunt cuprinse în Codul 
transportului feroviar al R.M.2 și Regulamentul privind prestările de servicii în 
traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu3. Se 
aplică cu precădere prevederile normelor speciale și numai în lipsă de preve-
deri speciale, aplicare au normele din dreptul comun.

2. Elementele contractului (părţile, obiectul, preţul, forma)
Părţile contractului. Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată se 

încheie între Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, reprezentată 
de una din subdiviziunile sale din teritoriu, și expeditorul mărfii.

Calea ferată reprezintă o structură publică de interes statal, ea fiind în-
treprindere de stat monopolistă pe teritoriul Republicii Moldova. Toate sub-
diviziunile teritoriale ale căii ferate (staţiile feroviare, depourile de locomo-
tive, serviciile de telecomunicaţie, construcţie și deservire) se subordonează 
administraţiei centrale a căii ferate. De aceea în practică nu există probleme 
în legătură cu necesitatea coordonării speciale a comenzilor și contractelor de 
transport cu un al treilea subiect. Statutul de întreprindere monopolistă pe 
care o are „Calea Ferată din Moldova” avantajează procesul de transport.

La rândul său, expeditorul de mărfuri poate fi o persoană juridică de drept 
public sau privat, ori o persoană fizică, care transmite marfa la transport pen-
tru necesităţi personale. În acest sens legea nu cere careva condiţii speciale 
pentru expeditori. Expeditorii persoane fizice au dreptul să transporte mărfuri 
pentru necesităţi personale, familiale, casnice și altele nelegate de desfășurarea 
activităţii de întreprinzător4. Ei se asimilează cu consumatorii și vor beneficia 
de toate drepturile prevăzute în acest sens de Legea nr.105-XV din 13.03.2003 
privind protecţia consumatorilor5.

2 Codul transportului feroviar al R.M. adoptat prin Legea nr.309 din 17.07.2003, publicat 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.226 din 14.11.2003.

3 Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, 
mărfuri și mesagerii în interes propriu, anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.238 
din 25 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.39 din 
11.03.2005.

4 pct.41 din Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, 
bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu.

5 Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, publicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003.
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În contractul de transport feroviar de mărfuri, din numele Î.S. „Calea Ferată 
din Moldova”, parte la contract apare subdiviziunea teritorială a căii ferate, care 
încheie contractul prin șeful staţiei de cale ferată6. Așadar, contractul de trans-
port feroviar de mărfuri se încheie între două părţi: a) staţia căii ferate de expe-
diţie a mărfurilor, împuternicită de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” să încheie un 
astfel de contract, și b) expeditorul, care poate fi o persoană juridică sau fizică.

Deși marfa parcurge teritoriul mai multor subdiviziuni ale căii ferate, ca-
racterul de exclusivitate pe care îl deţine Î.S. „Calea Ferată din Moldova” ca 
întreprindere monopolistă, face ca ea să preia asupra sa întreaga răspundere 
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale faţă de expeditor. În așa mod, în 
transportul feroviar vorbim de un cărăuș unic care își poate asuma în întregi-
me riscurile neexecutării obligaţiilor din contractul de transport.

Obiect al contractului îl constituie mărfurile. Potrivit Codului transpor-
tului feroviar, prin marfă se înţelege încărcătura (articole, obiecte, minereuri, 
materiale etc.) care face obiectul transportului pe cale ferată, primită în modul 
stabilit spre transportare de către calea ferată, ce poartă răspundere pentru 
livrarea în termen și pentru integritatea ei (art.3).

Preţul (tariful de transport). Tarifele la transportul de mărfuri pe calea fe-
rată se stabilesc de către Ministerul Economiei de comun acord cu Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în conformitate cu Anexa nr.2 
la Hotărârea Guvernului R.M. nr.547 din 04.08.1995 cu privire la măsurile de 
coordonare și reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)7.

Tarifele pentru transportul în trafic internaţional se stabilesc în corespun-
dere cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Atât în 
cazul transportului feroviar intern, cât și în cel internaţional, tarifele modifica-
te trebuie să fie publicate în mass-media, cu cel puţin 15 zile înainte de punerea 
lor în aplicare (art.12 alin.(3) Codul transportului feroviar).

Taxa de transport cuvenită căii ferate se achită de către expeditorul de 
mărfuri până ca expedierea mărfurilor din staţia de cale ferată de expediţie să 
aibă loc. Însă părţile în contract pot să prevadă și altfel, ca taxa să fie achitată 
după efectuarea transportului, de către destinatar sau de expeditor, așa cum 

6 Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” este alcătuită din 9 staţii feroviare 
de autofinanţare: Chișinău, Bălţi, Râbniţa, Tighina, Tiraspol, Ocniţa, Ungheni, Basara-
beasca și Giurgiulești. Ele pot exista de sine stătător sub aspect financiar.

7 Hotărârea Guvernului R.M. nr.547 din 04.08.1995 cu privire la măsurile de coordonare 
și reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor), publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.53-54 din 28.09.1995. 
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se procedează, spre exemplu, în cazul transportului auto de mărfuri. În acest 
caz, calea ferată va avea un drept de retenţie asupra mărfurilor, până la achita-
rea tuturor plăţilor, iar pe tot parcursul retenţiei, vagoanele și containerele vor 
staţiona în staţia de cale ferată de destinaţie sub răspunderea destinatarului 
mărfurilor. Mai mult ca atât, de la destinatar se va percepe o taxă suplimentară 
pentru depozitarea mărfurilor, precum și o plată pentru timpul de neutilizare 
a vagoanelor și containerelor.

Calea ferată are și un alt mijloc de garanţie în acest sens, și anume, poate 
refuza de a pune la dispoziţia expeditorului de mărfuri vagoanele și containere-
le pentru următoarea încărcare, până la achitarea taxei de transport și a altor 
plăţi, cuvenite căii ferate, pentru transportul precedent. Însă cea mai sigură 
garanţie este cea stabilită în contractul de transport, sub forma gajului sau a 
garanţiei bancare. În așa mod, indiferent dacă decontările cu calea ferată se 
efectuează la staţia de destinaţie sau la cea de expediţie, în contract pot fi pre-
văzute garanţii, luând forma gajului sau garanţiei bancare.

Potrivit Codului transportului feroviar, taxa de transport și alte plăţi, cuve-
nite căii ferate, se achită în numerar, dar și prin alte modalităţi prevăzute de 
actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (art.56 alin.(6)). Mai multe 
detalii găsim în Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar 
de călători, bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu, aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului R.M. nr.238 din 25.02.2005. Conform pct.50, decontările 
pentru transportul de mărfuri se efectuează de către expeditorul și destinata-
rul mărfurilor în numerar sau prin virament. Suma dată se indică în scrisoarea 
de trăsură. Plăţile în numerar se achită în birourile de mărfuri ale staţiilor de 
cale ferată, iar după achitare plătitorului i se eliberează bonul de plată. Plătito-
rului prin virament i se eliberează bonul fiscal. Subliniem că luarea și păstrarea 
acestor acte este absolut necesară, deoarece vor servi ca probă în instanţa de 
judecată în cazul apariţiei unor litigii cu privire la contractul de transport.

Termenul de achitare a plăţii la staţia de cale ferată de expediţie este data 
preluării mărfurilor pentru transport, iar termenul decontării la staţia de cale 
ferată de destinaţie este data preluării mărfurilor de către destinatarul indicat 
în scrisoarea de trăsură (art.56 alin.(7)).

Foarte importante se dovedesc a fi penalităţile. Codul transportului fero-
viar stabilește că în cazul neefectuării în termen a decontărilor pentru trans-
portul mărfurilor din culpa expeditorului sau a destinatarului mărfurilor, de 
la acesta se percep, în contul căii ferate, penalităţi în mărime de cel mult 1% 
pentru fiecare zi de întârziere (art.56 alin.(8)).
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Forma contractului. Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată se 
execută în temeiul unui contract. Contractul de transport se încheie între regi-
onala de căi ferate și expeditorul mărfurilor, care poate fi o persoană juridică 
ori o persoană fizică8. Contractul se încheie în formă scrisă, iar denumirea 
„contract de transport feroviar de mărfuri” este mai mult simbolică, deoarece 
în practică contractul se reduce la completarea și semnarea unei scrisori de 
trăsură. Prin urmare, scrisoarea de trăsură și este contractul de transport fe-
roviar de mărfuri.

3. Caracterele juridice ale contractului
Contractul de transport feroviar de mărfuri este un contract public. Carac-

terul public al contractului se manifestă prin faptul că: a) una dintre părţile la 
contract este o organizaţie comercială (în cazul nostru Întreprinderea de Stat 
„Calea Ferată din Moldova”), și b) organizaţia comercială nu este în drept să 
refuze la încheierea contractului public, atâta timp cât dispune de posibilitatea 
să presteze serviciile9.

Așadar, calea ferată, în calitatea sa de cărăuș aflat în stare de ofertă perma-
nentă de servicii faţă de public, este obligată să încheie în formă scrisă contrac-
tul de transport la cererea expeditorilor de mărfuri. Faptul că Î.S. „Calea Ferată 
din Moldova” este o întreprindere monopolistă pe teritoriul Republicii Moldo-
va (monopol natural, art.4 alin.(4) Codul transportului feroviar), antrenează o 
responsabilitate sporită și obligaţia de a încheia contractele de transport cu toţi 
expeditorii de mărfuri care apelează la serviciile sale și corespund cerinţelor 
legislaţiei în vigoare. Obligaţia căii ferate de a încheia contracte de transport 
este condiţionată și de faptul că expeditorii de mărfuri nu au alternative, calea 
ferată fiind, așa cum s-a menţionat, singura întreprindere de transport feroviar 
pe teritoriul republicii.

Contractul de transport feroviar de mărfuri se distinge ca un contract de 
adeziune, pentru că transportatorul feroviar organizează, de regulă, curse re-
gulate, cu orare anunţate din timp, cu tarife de transport și alte condiţii presta-

8 Cojocari E., Cornaciu I. Răspunderea juridică civilă contractuală pentru prejudiciile 
cauzate de transportul feroviar în România. Materialele Conferinţei teoretico-știinţi-
fice internaţionale „Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”, 25-26 
ianuarie 2003 (mun. Bălţi). Chișinău: „Tipografia Centrală”, 2003, p.851.

9 Егоров А.Е. О публичном характере договора железнодорожной перевозки гру-
зов, publicat în Российская юстиция (Federaţia Rusă), nr.2, 2007, p.8.
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bilite la care clientul poate adera sau nu10. Deși expeditorul de mărfuri și calea 
ferată negociază asupra cantităţii mărfurilor, numărului de vagoane și con-
tainere, timpului de încărcare-descărcare, termenului de transport și asupra 
altor clauze importante din contract, contractul rămâne a fi unul de adeziune.

Transportul de mărfuri pe calea ferată este unul ocazional, adică depin-
de de solicitările clienţilor. Mai mult atât, contractul de transport feroviar de 
mărfuri, spre deosebire de cel de persoane și bagaje, este un contract negociat 
și din motivul că nu există clauze preformulate, de tipul clauzelor contractuale 
standard. În transportul feroviar de mărfuri al Republicii Moldova, condiţiile 
contractuale nu sunt formulate în mod unilateral de către calea ferată, ci dimpo-
trivă, scrisoarea de trăsură (care ţine locul contractului de transport) este com-
pletată de către expeditor și se înaintează căii ferate pentru a-i fi acceptată. De 
la data aplicării ștampilei corespunzătoare pe scrisoarea de trăsură, se produce 
încheierea contractului de transport feroviar de mărfuri.

Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată este strict oneros, iar 
tarifele la transport sunt coordonate cu Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. Faptul 
că transportul feroviar de mărfuri se realizează doar în formă oneroasă, de-
termină apariţia unui alt caracter juridic important al contractului, caracterul 
sinalagmatic.

Caracterul sinalagmatic se explică prin aceea că drepturile și obligaţiile pe 
care le au expeditorul de mărfuri și calea ferată sunt corelative. Obligaţia unei 
dintre părţi își are cauza în obligaţia celeilalte, spre exemplu, obligaţia căii fe-
rate de a primi mărfurile la transport angajează obligaţia expeditorului de a 
plăti taxa de transport și alte cheltuieli aferente transportului, respectiv, neres-
pectarea obligaţiei uneia dintre părţi condiţionează refuzul celeilalte părţi în 
executarea contractului.

4. Discuţii asupra caracterului consensual sau real al contractului
În literatura română, majoritatea doctrinarilor (C.Stanciu, N.Bobică ș.a.) 

susţin că contractul de transport feroviar de mărfuri este un contract real – 
contractele reale fiind acele contracte pentru a căror validitate este necesa-
ră, pe lângă acordul de voinţă al părţilor, și predarea lucrului. Contractul de 
transport feroviar de mărfuri se consideră încheiat din moment ce marfa a 
fost predată cărăușului și anume din momentul în care staţia de expediţie a 
primit integral marfa, însoţită de scrisoarea de trăsură completată și semnată 

10 Stanciu C. Dreptul transporturilor. Editura C.H.Beck. București, 2008, p.284. 
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de expeditor, iar cărăușul a aplicat ștampila cu data pe toate exemplarele do-
cumentului de transport, predarea bunului fiind o condiţie de valabilitate a 
contractului11.

La fel și în doctrina rusă, în mare parte autorii (В.Г.Баукин, А.В.Горюнов) 
sunt de părerea că contractul de transport feroviar de mărfuri poartă caracter 
real. El se consideră încheiat din momentul în care expeditorul transmite mar-
fa și scrisoarea de trăsură cărăușului12.

Însă așa cum am menţionat, aici trebuie să nu confundăm și să ţinem cont 
că în legislaţia română și rusă se face deosebirea între două contracte, având 
caractere juridice diferite. Cel dintâi este contractul de prezentare a mărfii și 
punere la dispoziţie a mijlocului de transport care are caracter consensual, de-
oarece părţile se obligă numai să efectueze anumite acţiuni de pregătire (adu-
cerea mărfii la staţia căii ferate de încărcare și, respectiv, punerea la dispoziţie 
a vagoanelor și containerelor în acest scop), în timp ce marfa și scrisoarea de 
trăsură încă nu sunt predate. Al doilea este contractul de transport de mărfuri 
propriu-zis, care are caracter real și se manifestă prin aceea că încheierea con-
tractului se produce numai odată cu predarea mărfii și a scrisorii de trăsură 
către cărăuș. De aceea, luând în consideraţie specificul legislaţiei acestor state, 
opinia autorilor cu privire la caracterul real al contractului de transport fero-
viar de mărfuri își are justificarea.

O opinie separată în acest sens are A.A.Довгополов. Dânsul ajunge la con-
cluzia că contractul de transport de mărfuri pe calea ferată este un contract 
consensual și el se încheie la momentul în care comanda de transport a expe-
ditorului a fost acceptată de calea ferată. Faza de încheiere a contractului este 
de lungă durată, ea începe din momentul în care comanda de transport a fost 
acceptată de cărăuș și finisează cu momentul în care marfa a fost predată cără-
ușului împreună cu scrisoarea de trăsură. Potrivit autorului, prin aceasta se ex-
plică faptul că în comanda de transport se conţin numai o parte din condiţiile 

11 Stanciu C., op.cit., p.283-284; Bobica N. Dreptul transporturilor: Note de curs. Editura 
Fundaţiei „Chemarea”, Iași, 1994, p.39.

12 Баукин В.Г. Договорное регулирование перевозок грузов железнодорожным 
транспортом, publicat în Актуальные проблемы науки и практики коммерческо-
го права. Сборник научных статей. Выпуск 6. Москва: „Волтерс Клувер”, 2007, 
p.182; Горюнов А.В. Правовое регулирование железнодорожных перевозок гру-
зов по российскому законодательству: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. Cпециальность 12.00.03 – Граж-
данское право; Науч. рук. А.М.Эрделевский, Москва, 2006, p.16-17; Егоров А.Е. О 
публичном характере договора железнодорожной перевозки грузов, publicat în 
Российская юстиция (Federaţia Rusă), nr.2, 2007, p.8.
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contractuale, în timp ce celelalte condiţii sunt cuprinse în scrisoarea de trăsură. 
Înţelegerea dintre cărăuș și expeditor cu privire la transportul mărfii se stabi-
lește în faza iniţială de încheiere a contractului, adică la momentul prezentării 
comenzii de expeditor și acceptării ei de către cărăuș (oferta și acceptul), iar 
predarea mărfii, însoţită de scrisoarea de trăsură, constituie numai un element 
de executare a contractului de transport13.

În ce privește legislaţia și doctrina autohtonă, problema dată până în pre-
zent nu a mai fost abordată. Singura menţiune o găsim la A.Bloșenco, în ma-
nualul de „Drept civil, partea specială”, în care se subliniază caracterul con-
sensual al contractului de transport feroviar de mărfuri, însă fără a se aduce 
careva explicaţii în acest sens14. De aceea pentru a constata dacă contractul 
de transport feroviar de mărfuri are caracter consensual sau real, considerăm 
că este necesar de a se lua în consideraţie momentul în care are loc încheierea 
contractului de transport.

Așa cum s-a menţionat, în legătură cu raportul de transport feroviar de 
mărfuri există două obligaţii principale, prima fiind un antecontract și anga-
jează părţile de a prezenta marfa la încărcare și respectiv de a pune la dispoziţie 
mijloace de transport în acest scop, iar a doua este contractul propriu-zis de 
transport de mărfuri pe calea ferată și se încheie la momentul predării mărfii și 
scrisorii de trăsură cărăușului.

Antecontractul (adică comanda de transport și acceptarea ei) poate fi nu-
mai consensual, iar în baza lui se naște obligaţia de a se încheia un contract 
(art.679 alin.(3) Cod civil). Prin el expeditorul și calea ferată ajung la o înţe-
legere de a pregăti marfa și mijloacele de transport pentru încărcare, nefiind, 
așadar, un contract de transport, ci un contract de pregătire a mărfii și mijloa-
celor de transport, iar contractul de transport ca atare se va realiza mai târziu, 
în temeiul unui document aparte – scrisoarea de trăsură.

Reieșind din prevederile Codului transportului feroviar al R.M., obligaţia 
de prezentare a mărfii pentru transport și de punere la dispoziţie a mijloacelor 
de transport reprezintă un contract consensual (antecontract), exprimat în for-

13 Довгополов А.А. Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом по 
российскому праву: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук. Cпециальность 12.00.03 – Гражданское право; Науч. 
рук. Н.В.Ченцов, Москва, 2006, p.13-14; Довгополов А.А. Романова Ю.А. Договор 
железнодорожной перевозки грузов: правовая природа, заключении и субъект-
ный состав, publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), nr.1, 2007, p.30-37.

14 Bloșenco A. Drept civil. Note de curs. Partea specială. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.114. 
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mă scrisă (completarea formularului comenzii de transport și acceptarea ei prin 
semnătură). În timp ce contractul de transport de mărfuri sub forma scrisorii 
de trăsură completată de expeditor și semnată (ștampilată) de calea ferată se 
încheie numai după ce marfa a fost încărcată în vagoane și containere, iar calea 
ferată a verificat starea mărfii. Numai după săvârșirea acestor acţiuni, șeful sta-
ţiei căii ferate plasează semnătura și ștampila pe scrisoarea de trăsură, încheind 
în așa mod contractul de transport de mărfuri pe calea ferată. Deci, contractul 
dat poate fi numai real, altfel nu este posibil.

5. Încheierea contractului de transport. Forma contractului
Calea ferată este obligată de a accepta încheierea contractelor de trans-

port. Î.S. „Calea Ferată din Moldova” nu are dreptul să refuze cererea expedito-
rului de mărfuri care a achitat transportul și a întocmit corect documentele de 
transport, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege (art.27 alin.(1) Codul trans-
portului feroviar).

Așadar, calea ferată este obligată să stabilească raporturi contractuale cu 
toţi expeditorii de mărfuri și acest lucru se justifică prin faptul că transportul 
feroviar în Republica Moldova constituie un monopol, ceea ce impune condiţii 
deosebite de funcţionare.

5.1. Dispoziţii generale
Așa cum s-a menţionat, încheierea contractului de transport are loc din mo-

mentul în care se aplică ștampila staţiei de cale ferată pe scrisoarea de trăsură. 
Până atunci, toate raporturile de transport ce au luat naștere între expeditor și 
calea ferată, se realizează în baza comenzii de transportare a mărfurilor, înain-
tată de expeditor și acceptată de administraţia căii ferate. Altfel spus, legătura 
juridică de prezentare a mărfii pentru încărcare și de punere la dispoziţie a mij-
loacelor de transport pregătite în acest sens, până la încheierea contractului de 
transport se face în temeiul unui antecontract, în timp ce contractul de trans-
port de mărfuri pe calea ferată se încheie mai târziu, când marfa a fost încărcată 
deja în mijloacele de transport.

Prin urmare, este important să înţelegem corect lucrurile, și anume, că re-
laţia de transport între expeditor și calea ferată se desfășoară în două etape. 
În prima etapă, calea ferată își dă acceptul asupra comenzii de transportare a 
mărfurilor înaintată de expeditor. Acceptarea acesteia de către calea ferată dă 
naștere unui antecontract, din care se desprind două obligaţii principale: pen-
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tru expeditor – de a prezenta marfa la staţia căii ferate pentru încărcare, iar pen-
tru calea ferată – de a pune la dispoziţie vagoanele și containerele în acest scop.

A două etapă ţine de încheierea contractului de transport feroviar de 
mărfuri. Atunci când vorbim de contractul de transport feroviar de mărfuri, 
avem în vedere nu antecontractul, ci contractul de transport propriu-zis. Ca 
și în cazul altor contracte civile, pentru încheierea contractului de transport 
este necesar să existe consimţământul părţilor care îl încheie, și anume, ofer-
ta făcute de o parte și acceptarea ei de către cealaltă parte. În cazul nostru, 
oferta este făcută de expeditor prin prezentarea mărfii însoţită de scrisoarea 
de trăsură, iar acceptarea ofertei de către cărăuș se manifestă prin verificarea 
mărfurilor și aplicarea ștampilei staţiei de cale ferată pe scrisoarea de trăsură.

Calea ferată mai poate încheia cu clienţii aflaţi în relaţii stabile de afaceri 
contracte de transport pe termen lung, în conformitate cu prevederile art.37 din 
Codul transportului feroviar. În aceste contracte de transport se stipulează vo-
lumul, termenele și condiţiile de punere la dispoziţie a mijloacelor de transport 
și de predare a mărfurilor la transport, modul de plată, precum și alte condiţii 
de executare a transporturilor. Calea ferată se obligă conform acestui contract 
să preia marfa în termen, iar expeditorul – să predea marfa pentru transport.

Contractul de transport pe termen lung dă naștere unui raport de organi-
zare a transporturilor sau, mai simplu, de planificare a transporturilor care 
eventual vor avea loc, în timp ce transportarea propriu-zisă a mărfurilor se va 
face tot în baza comenzilor și acceptării acestora de calea ferată15. Aici trebuie 
să sesizăm diferenţa care există. Dacă părţile nu au încheiate un contract de 
transport pe termen lung, atunci transportul mărfii se va face în baza schemei: 
antecontractul (comanda – accept), după care contractul de transport propriu-
zis. În schimb dacă un contract de transport pe termen lung a fost încheiat, 
pentru transportul mărfii este necesară comanda și acceptul, care împreună 
cu contractul pe termen lung formează un tot întreg.

5.2. Comanda de transport
Transportul de mărfuri pe calea ferată se execută în conformitate cu co-

manda de transport, pe care expeditorul o prezintă administraţiei căii ferate 
din timp (cu cel puţin 10 zile, iar pentru traficul de export și cel combinat – cu 
cel puţin 15 zile înainte de începerea lunii calendaristice). În cazul necesităţii 

15 Mihalache I. Contractul de transport feroviar de mărfuri în legislaţia Republicii Mol-
dova, publicat în Dreptul (București, România), nr.11, 2010, p.89.
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transportării de urgenţă a mărfurilor, calea ferată, de comun acord cu expedi-
torul de mărfuri, poate stabili alte termene, mai mici, de prezentare a comenzi-
lor de transport, cu condiţia că staţia căii ferate deţine vagoane libere.

O situaţie aparte este în cazul transportului mărfurilor destinate lichidă-
rii consecinţelor situaţiilor excepţionale, deoarece transportarea se efectuează 
doar la prezentarea acestora. Dacă după efectuarea comenzii expeditorul doreș-
te să introducă în ea anumite modificări, el va trebui să achite taxe suplimenta-
re, în cuantumul stabilit la art.38 alin.(4) din Codul transportului feroviar.

Forma comenzii de transport al mărfurilor și modul ei de completare se 
stabilește de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în co-
mun cu Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. Potrivit Codului transportului ferovi-
ar (art.38 alin.(6)), comanda de transport se prezintă căii ferate în 3 exemplare, 
cu indicarea volumului mărfii în vagoane și în tone, a denumirii căii ferate de 
destinaţie și a datei de încărcare.

Primind comanda de transport al mărfurilor, administraţia căii ferate o va 
examina și va comunica expeditorului de mărfuri decizia sa ori îi va returna 
comanda, argumentându-și refuzul. Dacă acceptă comanda, atunci un exem-
plar al comenzii de transport cu nota privind acceptarea ei este trimis expedi-
torului de mărfuri, celălalt este transmis șefului staţiei căii ferate de expediţie, 
iar ultimul exemplar se va păstra la administraţia căii ferate.

Comenzile pentru transportarea mărfii se pot prezenta căii ferate prin poștă, 
curier, fax sau poștă electronică. La primirea comenzii, reprezentantul căii ferate o 
preia indicând data și semnătura. Formularele de comandă pot fi primite oricând 
de la administraţia căii ferate prin poșta electronică. În procesul completării ei, 
important este ca expeditorul să înscrie informaţia cu litere de tipar, clar și fără 
corectări. Mai multe detalii privind modelul comenzii de transport al mărfurilor 
pe calea ferată și întreaga procedură de completare a comenzii sunt prevăzute în 
Proiectul Regulamentului transportului de mărfuri pe calea ferată din Moldova16.

Aprobarea acestui regulament a devenit o necesitate pentru Î.S. „Calea Fe-
rată din Moldova”, deoarece în prezent, în lipsa unor reglementări naţionale 
cu privire la transportul de mărfuri pe calea ferată, se aplică un șir de reguli 
aprobate de fostul Minister al Căilor de Comunicaţii al U.R.S.S. în perioada 
anilor 1964-1983. În așa mod se înţelege că legislaţia din transportul feroviar 

16 Proiectul Regulamentului transportului de mărfuri pe calea ferată din Moldova este 
publicat pe site-ul oficial al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 
al Republicii Moldova, http://www.mtid.gov.md/img/proiecte/MarfuriMD-ATmod1.
doc (vizualizat 09.06.2011).
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al Republicii Moldova este foarte veche, de aceea ea necesită a fi revăzută, ur-
mează a fi aprobate noi acte normative, iar cele existente să fie ajustate cât mai 
rapid la normele și standardele Comunităţii Europene.

Cele mai multe semne de întrebare care apar în legătură cu comanda de 
transport al mărfurilor se referă la natura juridică a acesteea. Așa cum s-a men-
ţionat, în legislaţia Republicii Moldova nu este reglementat un contract foarte 
important, care este pe larg utilizat în legislaţia și practica altor state, și anume 
contractul de prezentare a mărfii și punere la dispoziţie a mijloacelor de transport.

Spre exemplu, contractul respectiv este stabilit în Codul civil al Ucrainei, Co-
dul civil al Federaţiei Ruse, Codul civil al Belorusiei etc. Prin urmare, în aceste 
state transportarea mărfurilor pe calea ferată (și nu doar) se face în temeiul a 
două contracte: primul este contractul de prezentare a mărfii pentru încărcare 
și punere la dispoziţie a mijloacelor de transport, iar al doilea este contractul de 
transport de mărfuri pe calea ferată care are ca obiect transportul propriu-zis al 
mărfii până la staţia căii ferate de destinaţie și predarea mărfii destinatarului ei.

În Republica Moldova avem o altă construcţie juridică. Raportul juridic la fel 
începe în baza comenzii de transport, înaintată de expeditor și acceptată de calea 
ferată, numai că comanda de transport și acceptul ei nu dau naștere la un contract 
de transport separat, așa acest lucru se întâmplă în legislaţia altor state. În legătură 
cu aceasta apare întrebarea: cum poate fi calificată această legătură juridică care 
apare între expeditorul de mărfuri și cărăuș (calea ferată) din legislaţia naţională?

Pentru a oferi un răspuns adecvat, mai întâi vom examina părerile care au 
fost expuse în literatura de specialitate pe problema dată. În doctrina rusă se 
susţine că prezentarea comenzii trebuie calificată ca o propunere de încheie-
re a contractului de prezentare a mărfii și punere la dispoziţie a mijlocului de 
transport, adică o ofertă, care exprimă voinţa interioară a expeditorului, ori-
entată spre nașterea relaţiilor juridico-civile de prezentare a mărfii și de pune-
re la dispoziţie a vagoanelor pentru încărcarea mărfii. La rândul său, acordul 
cărăușului de a primi comanda care i-a fost adresată de expeditor, reprezintă 
o exprimare de voinţă sub formă de accept. Acceptul cărăușului dat la oferta 
expeditorului dă naștere la contractul de prezentare a mărfii și punere la dis-
poziţie a mijlocului de transport17.

17  Астахова Е.Н. Договор о предъявлении груза и подаче транспортных средств на 
железнодорожном транспорте: Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. Cпециальность 12.00.03 – Гражданское 
право; Науч. рук. А.Г.Калпин, Москва, 2007, p.9.
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De o altă părere sunt doctrinarii români (Șt.Scurtu, C.Stanciu). Dânșii sub-
liniază faptul că atât comanda făcută de expeditor, urmată de acceptarea ei de 
către cărăuș, cât și contractul de transport feroviar pe termen lung, încheiat de 
calea ferată cu clienţii permanenţi constituie, din punct de vedere al naturii 
juridice, un antecontract.

Prin acest antecontract, părţile își asumă anumite obligaţii de a face, spe-
cifice pregătirii încheierii unui contract de transport, precum și obligaţia de a 
încheia în viitor unul sau mai multe contracte de transport feroviar. Antecon-
tractul nu se poate confunda cu contractul de transport. El este un contract cu 
reglementare distinctă, cu un obiect propriu, are un conţinut specific și sancţi-
uni specifice în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi18.

5.3. Momentul încheierii contractului
Determinarea momentului încheierii contractului de transport are o mare 

însemnătate teoretică și practică. Din acest moment răspunderea asupra mărfii 
trece către cărăuș și se calculează curgerea termenului de executare a transpor-
tului19. În conformitate cu prevederile Codului transportului feroviar, duplicatul 
scrisorii de trăsură privind primirea mărfurilor, eliberat expeditorului de măr-
furi, certifică încheierea contractului de transport al mărfurilor (art.51 alin.(2)).

Așadar, contractul de transport feroviar de mărfuri se încheie din momentul 
în care calea ferată, primind marfa împreună cu scrisoarea de trăsură, comple-
tată și semnată de expeditor, aplică ștampila cu data primirii pe scrisoarea de 
trăsură. Cu acest lucru se ocupă un reprezentant al staţiei căii ferate de expediţie. 
După ce mărfurile au fost încărcate în vagoane, reprezentantul prezent la faţa lo-
cului semnează scrisoarea de trăsură și aplică ștampila. Din momentul respectiv, 
contractul de transport de mărfuri pe calea ferată se consideră încheiat. Mai apoi 
un exemplar al scrisorii de trăsură este eliberat expeditorului ca dovadă a înche-
ierii contractului de transport, iar al doilea exemplar este preluat de calea ferată 
și însoţește marfa pe tot parcursul transportării, până la punctul de destinaţie.

Dacă cărăușul a omis ștampilarea scrisorii de trăsură și în consecinţă apar 
litigii, expeditorul poate face dovada momentului încheierii contractului de 
transport cu alte mijloace de probă, cum sunt chitanţa de primire a mărfuri-

18 Scurtu Șt. Contracte de transport de mărfuri în trafic intern și internaţional. Editura 
Themis, Craiova, 2001, p.11; Stanciu C. Dreptul transporturilor. Editura C.H.Beck. Bu-
curești, 2008, p.286.

19 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-
mea, Iași, 2002, p.69.
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lor, registru de primire a mărfurilor, registru de cântar etc. Anume din aceste 
considerente, pe lângă scrisoarea de trăsură, în transportul feroviar se mai în-
tocmește un document special, numit chitanţă de mărfuri. Chitanţa de măr-
furi se eliberează de către cărăuș expeditorului și atestă primirea încărcăturii 
la transport (pct.38 Regulamentul Transportului Feroviar al URSS din 1964).

Mai trebuie să reţinem că chitanţa de mărfuri nu are valoarea juridică care revi-
ne scrisorii de trăsură. Chitanţa de mărfuri se reduce la o simplă recipisă de predare-
preluare a bunurilor20. Ea nu conţine acele prevederi pe care le cuprinde scrisoarea 
de trăsură și nu o substituie pe aceasta din urmă, ci doar confirmă faptul transmi-
terii mărfii la transport. Așa cum se menţionează în doctrină, chitanţa de mărfuri 
dobândește importanţă prin ea însăși numai în cazul pierderii scrisorii de trăsură21.

5.4. Forma contractului. Scrisoarea de trăsură
Atunci când vorbim de contractul de transport de mărfuri pe calea fera-

tă, subînţelegem scrisoarea de trăsură pe care expeditorul o completează și o 
transmite căii ferate pentru a fi semnată și ștampilată22.

La prezentarea mărfurilor pentru transport, expeditorul prezintă căii fera-
te scrisoarea de trăsură și alte documente prevăzute pentru transport. Repre-
zentantul căii ferată primește scrisoarea de trăsură, o semnează, o ștampilează, 
iar duplicatul îl restituie expeditorului. Scrisoarea de trăsură poate fi comple-
tată prin dactilografiere la computer sau printr-un simplu scris de mână (cu 
stiloul)23. Completarea trebuie făcută în așa fel, încât să nu se șteargă literele, 
să nu prezinte ștersături, adăugiri, prescurtări etc., în caz contrar, cărăușul 
putând să o respingă24.

20 Similar chitanţei de predarea-preluare a mărfurilor conform contractului de transport 
feroviar, în Codul civil al R.M. avem chitanţa de amanetare, care se emite de lombard 
pentru preluarea bunului amanetat (art.458 alin.(2)); recipisa de magazinaj pe care la 
primirea bunurilor magazinerul are obligaţia să o elibereze deponentului (art.1120). 

21 Баукин В.Г. Товарораспорядительные документы в железнодорожных грузопе-
ревозках, publicat în Правоведение (Federaţia Rusă), nr.6, 2002, p.94.

22 Calea ferată eliberează gratuit expeditorilor de mărfuri și tuturor persoanelor interesa-
te formulare ale scrisorilor de trăsură și ale comenzilor de transport. De regulă aceste 
formulare se transmit prin fax sau poștă electronică, iar expeditorii primindu-le, ur-
mează doar să le completeze. La solicitarea expeditorilor de mărfuri, calea ferată poate 
elibera și alte copii, de pe diferite documente, însă contra plată. 

23 Кулюхин С.Г. Перевозочные документы, оформляемые грузоотправителем при 
перевозке грузов железнодорожным транспортом, publicat în Гражданин и право 
(Federaţia Rusă), nr.10, 2001, p.63-64. 

24 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-
mea, Iași, 2002, p.70.
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Potrivit Codului transportului feroviar, pentru confirmarea preluării măr-
furilor la transport, calea ferată este obligată să aplice pe scrisoarea de trăsură 
ștampila orară și să elibereze expeditorului de mărfuri, contra semnătură în ru-
brica corespunzătoare a cotorului foii de expediţie, duplicatul scrisorii de tră-
sură (art.51 alin.(5)). Vedem că spre deosebire de regula din Codul civil al R.M. 
conform căreia scrisoarea de trăsură se întocmește în cel puţin 3 exemplare 
originale (art.995 alin.(2)), în transportul feroviar de mărfuri avem doar primul 
și al doilea exemplar al scrisorii de trăsură, cel de-al doilea fiind duplicatul ei.

Am putea înţelege că al treilea exemplar al scrisorii de trăsură nici nu ar fi 
necesar de întocmit. Spre deosebire de transportul auto de mărfuri, în care al 
treilea exemplar al scrisorii de trăsură rămâne la cărăuș și în baza lui, după 
efectuarea transportului, expeditorul achită cărăușului plata pentru serviciile 
de transport, în cazul transportului feroviar de mărfuri avem o altă situaţie, 
achitarea cu cărăușul se face până la începerea transportului. Calea ferată nu 
pornește la transport până când expeditorul nu-i va plăti tariful de transport.

În timpul efectuării transportului, cărăușul va avea asupra sa doar un singur 
exemplar al scrisorii de trăsură, pe care ajungând la staţia căii ferate de destina-
ţie, îl va preda destinatarului împreună cu marfa.

Importanţa scrisorii de trăsură. Importanţa juridică și rolul scrisorii de 
trăsură din transportul feroviar nu se limitează la aceea că ea reprezintă forma 
scrisă a contractului de transport feroviar de mărfuri. Scrisoarea de trăsură 
mai are importanţă în calitate de mijloc de probă. Ea însoţește marfa pe tot 
parcursul transportării și confirmă cine deţine dreptul asupra mărfii.

Scrisoarea de trăsură are și importanţă din punct de vedere financiar, în 
ea se reflectă decontarea cu cărăușul, mărimea plăţii, se atestă când a fost sau 
urmează a fi efectuată plata. În situaţiile de pierdere, deteriorare sau distrugere 
a mărfurilor, prezentarea scrisorii de trăsură de către expeditor devine obliga-
torie, în baza ei fiind posibilă înaintarea reclamaţiilor faţă de cărăuș.

5.5. Problema garanţiei
Este necesar de menţionat că în legislaţia feroviară nu este prevăzută o ga-

ranţie pentru calea ferată în cazul în care vagoanele au fost puse la dispoziţie 
pentru încărcare, dar expeditorul refuză să prezinte marfa. Cu alte cuvinte, 
există pericolul ca expeditorul, după ce a înaintat comanda de transportare a 
mărfii și ea a fost acceptată de calea ferată, să renunţe la comanda sa. În ase-
menea situaţie, în pierdere va fi calea ferată, deoarece ea nu are la dispoziţie un 
mijloc de garanţie în acest sens. Spre regret, atât Codul transportului feroviar, 
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cât și formularele-model a comenzilor de transport utilizate în practică de că-
tre Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, nu stabilesc careva penalităţi expeditorului 
pentru refuzul acestuia de a prezenta mărfurile la transport.

În România, spre exemplu, odată cu comanda, expeditorul trebuie să de-
pună în contul căii ferate și o garanţie (în lei sau în valută străină) care se 
stabilește în funcţie de tariful de transport ce va trebui plătit în situaţia în 
care se încheie contractul de transport. După încheierea contractului, garanţia 
se va restitui. Dacă, însă, clientul renunţă la încărcarea vagoanelor înainte de 
încheierea contractului de transport, garanţia depusă se va transforma în venit 
al căii ferate25.

6. Obligaţiile părţilor până la încheierea contractului de transport
Aceste obligaţii ale părţilor apar din comanda de transport înaintată de 

către expeditorul și acceptată de calea ferată, cu alte cuvinte, din antecontract.
Principalele obligaţii la această etapă sunt: de a pune la dispoziţie mijlocul 

de transport pentru încărcarea mărfurilor; de a verifica modul de încărcare a 
mărfurilor; de a întocmi scrisoarea de trăsură; de a încheia contractul de trans-
port prin aplicarea ștampilei pe scrisoarea de trăsură; de a preda mărfurile la 
transport împreună cu un exemplar al scrisorii de trăsură pentru destinatar.

Predarea-preluarea mărfurilor se face la staţia căii ferate de expediţie, în 
locuri cunoscute și fixate din timp: magaziile, depozitele, platformele, garajele 
căii ferate etc., în zilele și în orele de serviciu. Încărcarea mărfurilor în vagoane 
și containere se execută de către expeditor sau de calea ferată, după cum părţile 
au convenit în acest sens. Mărfurile trebuie încărcate în corespundere cu nor-
mele tehnice. Dispozitivele necesare pentru încărcare se pun la dispoziţie de 
către expeditor, iar demontarea lor, în legătură cu operaţiunea de descărcare, 
se efectuează de către destinatarul mărfurilor sau de calea ferată. În scrisoarea 
de trăsură se indică și dispozitivele montate, deoarece ele se predau destinata-
rului împreună cu marfa.

După ce a efectuat încărcarea mărfurilor, expeditorul îi prezintă reprezen-
tantului căii ferate două exemplare a scrisorii de trăsură completate (originalul 
și duplicatul), în care au fost înscrise denumirea, cantitatea mărfurilor, desti-
natarul și alte menţiuni. Reprezentantul căii ferate mai întâi va efectua verifi-
carea modului de aranjare a mărfurilor în mijlocul de transport, apoi confor-
mitatea datelor din scrisoarea de trăsură cu cele de fapt, după care își va aplica 

25 Stanciu C., op.cit., p.285.
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ștampila pe scrisoarea de trăsură. Duplicatul scrisorii de trăsură va rămâne 
la expeditor, în timp ce originalul va fi preluat de cărăuș și înmânat destina-
tarului. Un moment important este că până sau după înmânarea scrisorii de 
trăsură (la alegerea părţilor), expeditorul va trebui să achite taxa de transport. 
Celelalte cheltuieli în legătură cu efectuarea transportului vor fi restituite, 
după caz, de destinatar sau de expeditor, acest lucru urmând a fi prevăzut în 
scrisoarea de trăsură.

Expeditorul este obligat să predea marfa la transport în locul, timpul și 
cantitatea prevăzută în comanda de transport. În cazul în care mărfurile se 
transportă în vagoane acoperite, containere sau cisterne, după încărcarea măr-
furilor expeditorul este obligat să aplice pe sistemul de închidere sigilii proprii. 
Sigiliile trebuie aplicate astfel, încât să nu permită înlocuirea sau violarea lor 
fără urme vizibile. Integritatea sigiliilor la destinaţie atestă faptul că cărău-
șul a asigurat integritatea încărcăturii26. Dacă mărfurile sunt transportate în 
mijloace de transport deschise, expeditorul trebuie să le marcheze astfel încât 
sustragerea lor să nu fie posibilă fără urme vizibile27.

Sigilarea mărfurilor o efectuează reprezentantul căii ferate, dacă mărfurile 
au fost încărcate de calea ferată, sau expeditorul de mărfuri, dacă mărfurile 
sunt încărcate de acesta. În schimb la transportul mărfurilor pentru necesităţi 
personale, vagoanele și containerele le sigilează calea ferată.

La trecerea frontierelor de stat, este necesară deschiderea și verificarea 
mărfurilor pentru controlul vamal. În acest caz, Codul transportului ferovi-
ar stabilește că după efectuarea controlului vamal, aplicarea dispozitivelor de 
închidere și sigilare a vagoanelor o efectuează organele vamale (art.54 alin(3)).

Declararea valorii mărfurilor. Declararea valorii mărfurilor care urmează 
a fi transportate constituie o acţiune facultativă. Singura excepţie, când expe-
ditorii sunt obligaţi să facă o declaraţie de valoare a mărfurilor, este în cazul 
predării fără însoţitori (n.n. – supraveghetori) a metalelor preţioase, inclusiv 
pietre preţioase orice alte articole confecţionate din ele; obiecte de artă, de an-
ticariat și alte lucrări de artă; aparate video și audio; tehnica electronică de 
calcul și de multiplicat; mașini, utilaje și aparate experimentale; mărfuri de 
uz casnic și personal (art.43 Codul transportului feroviar). Declararea valorii 
mărfurilor nu este gratuită, pentru ea se percepe o taxă suplimentară.

26 Комментарий к Транспортному уставу железных дорог Российской Федераций / 
Под редакций Т.Е.Абовой, В.Б.Ляндреса, – Москва, 1998, p.60. 

27 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.115. 
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7. Drepturi și obligaţii ale părţilor după încheierea  
contractului de transport

În legătură cu încheierea contractului de transport feroviar de mărfuri, trei 
sunt obligaţiile principale care se disting: plata tarifului de transport; trans-
portarea mărfurilor în termen; eliberarea mărfurilor către destinatar.

Plata tarifului de transport. Tariful în transportul feroviar de mărfuri se 
stabilește de Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii Drumurilor, luând în considerare următoarele criterii: greuta-
te (cantitatea), felul și valoarea mărfurilor, categoria mijloacelor de transport 
(vagoane, cisterne, containere), distanţa și viteza de transportare. De regulă 
taxa de transport se percepe până la începutul transportului, pentru întreaga 
distanţa care urmează a fi parcursă și pe calea cea mai scurtă.

Obligaţia de transport al mărfii într-un anumit termen. Calea ferată este 
obligată să transporte mărfurile la destinaţie cu respectarea termenelor stabi-
lite în contractul de transport. Termenul de transportare începe să curgă de la 
ora 24 a zilei de preluare a mărfurilor la transport. Atât data preluării mărfu-
rilor pentru transport, cât și data expirării termenului de transportare se indi-
că de către staţia de cale ferată de expediţie în duplicatul scrisorii de trăsură, 
eliberat expeditorului de mărfuri (art.59 alin.(5) Codul transportului feroviar).

Mărfurile se consideră transportate în termen dacă au fost predate destina-
tarului pentru descărcare până la expirarea termenului de transport, iar pentru 
nerespectarea acestor termene, calea ferată plătește penalităţi.

Termenul de transportare poate fi doar unul aproximativ, susţine profesorul 
Г.Б.Астановский. Durata lui depinde de operaţiunile care pot avea loc pe par-
curs și nu sunt cunoscute la momentul întocmirii scrisorii de trăsură. De aceea 
termenul poate fi calculat cu exactitate doar după finalizarea transportului28.

La transportarea mărfurilor ușor alterabile, este necesar de a lua în conside-
raţie perioada de perisabilitate a lor (timpul recomandat pentru aflarea în faza 
de transport a acelor mărfuri), specifică pentru fiecare categorie de mărfuri. 
Importanţa juridică a termenului de perisabilitate se explică prin faptul că în 
funcţie de durata acestuia, se va decide dacă marfa poate sau nu fi transportată 
pe calea ferată. Dacă termenul de perisabilitate este mai mic decât cel de ajunge-
re la destinaţie, transportul va fi admis. În schimb dacă termenul de transport 

28 Астановский Г.Б. Комментарий к Уставу железных дорог СССР / Под редакци-
ей канд. юрид. наук Г.Б.Астановского. Издательство „Юридическая литература”. 
Москва, 1986, p.117-118.

341C a p i t o l u l  X



va depăși perioada de perisabilitate, marfa nu va putea fi acceptată, fiind supusă 
riscului de alterare. Din motiv că încărcătura necesită a fi livrată la destinaţie 
mult mai operativ, ca alternativă s-ar putea recurge și la transportul aerian.

Mărfurile se acceptă la transport cu viteză obișnuită sau viteză mare. Vi-
teza de transport o alege expeditorul de mărfuri și o indică în scrisoarea de 
trăsură. De regulă, viteza depinde de felul mărfurilor sau de tipul mijlocului 
de transport utilizat (vagon, container, cisternă).

Obligaţia de eliberare a mărfii către destinatar. Până ca marfa să ajungă 
la staţia de cale ferată de destinaţie, calea ferată este obligată să avizeze desti-
natarul despre sosirea mărfurilor în adresa lui cel târziu până la ora 12.00 a 
zilei următoare celei de sosire a mărfurilor. Avizarea o face șeful staţiei de cale 
ferată prin fax, telefon sau prin alte mijloace de comunicare. Mărfurile sosite se 
păstrează gratuit la staţia de cale ferată de destinaţie timp de 24 de ore, iar pen-
tru depășirea acestui termen, staţia de cale ferată percepe o taxă suplimentară.

Regula generală este că mărfurile se eliberează destinatarului numai după 
achitarea taxei de transport și a altor plăţi cuvenite căii ferate. Confirmarea 
timpului eliberării mărfurilor se consideră data scoaterii lor din magazia sta-
ţiei, în cazul descărcării cu mijloacele căii ferate, sau data tragerii vagoanelor 
spre descărcare, dacă descărcarea o realizează destinatarul mărfurilor (art.61 
Codul transportului feroviar).

Dacă pe adresa destinatarului ajung mărfuri neprevăzute în contractul de 
transport, destinatarul este obligat să le preia de la staţia de cale ferată sub răs-
punderea sa și să le pună la depozitare. Ulterior, destinatarul împreună cu expe-
ditorul și calea ferată, vor clarifica situaţia creată. Destinatarul va fi în drept să 
refuze primirea acestor mărfuri doar în cazul în care calitatea lor s-a diminuat 
în așa măsură, încât nu mai pot fi întrebuinţate conform destinaţiei iniţiale.

8. Căile de valorificare a pretenţiilor faţă de calea ferată
Căile de valorificare a pretenţiilor faţă de cărăuș presupun parcurgerea 

obligatorie a două etape procedurale: reclamaţia adresată căii ferate și acţiunea 
în judecată.

Pentru înaintarea reclamaţiei către calea ferată și examinarea ei, sunt 
prevăzute termene speciale, de respectarea cărora depinde începutul curge-
rii termenului de prescripţie pentru înaintarea acţiunii în judecată. De aceea 
momentul apariţiei dreptului de înaintare a pretenţiei către calea ferată, nu 
coincide în timp cu momentul apariţiei dreptului de adresare cu acţiune în 
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instanţa de judecată29. Prin urmare, respectarea căii prealabile de înaintare a 
pretenţiei este o condiţie necesară și obligatorie pentru realizarea dreptului 
procesual la acţiune. Scăparea termenului de înaintare a pretenţiilor faţă de 
calea ferată atrage riscul scoaterii cererii de pe rol, împreună cu toate docu-
mentele depuse în instanţa de judecată.

8.1. Reclamaţia
Reclamaţia, numită și pretenţia, reprezintă o cerinţă scrisă, adresată pârâ-

tului, cu privire la plata amenzii sau a reparării prejudiciilor cauzate de nee-
xecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor din transport30. În 
cazul în care expeditorul consideră că calea ferată nu și-a executat obligaţiile 
ce reies din contractul de transport feroviar de mărfuri, va trebui să înainteze 
o reclamaţie împotriva căii ferate.

Reclamaţiile constituie prima cale de valorificare a pretenţiilor faţă de că-
răuș. Ele sunt obligatorii și preced acţiunile în justiţie. De aceea, toate cere-
rile de chemare în judecată în legătură cu contractul de transport trebuie să 
fie însoţite de dovada soluţionării reclamaţiei (la cerere trebuie să fie anexat 
răspunsul la reclamaţie oferit de calea ferată sau data și numărul înregistrării 
reclamaţiei în cazul în care răspunsul nu a parvenit după expirarea celor 30 de 
zile acordate pentru răspuns). Dreptul de a reclama aparţine expeditorului și 
destinatarului de mărfuri.

La reclamaţie se anexează originalele documentelor ce confirmă cerinţele 
înaintate de reclamant. Dacă reclamaţia este făcută de expeditor, el trebuie să 
depună odată cu aceasta duplicatul scrisorii de trăsură în original, iar dacă 
reclamaţia este făcută de destinatar, acesta trebuie să prezinte, în original, uni-
catul scrisorii de trăsură.

Atunci când reclamaţia este depusă în legătură cu pierderea, lipsa sau de-
teriorarea (alterarea) mărfurilor, la reclamaţie în mod obligatoriu se va anexa 
documentul ce confirmă cantitatea mărfurilor expediate, costul lor real în caz 
de pierdere totală, precum și costul mărfurilor care sunt deteriorate ori lipsesc 
(accesorii, piese de schimb), dar fără a include veniturile ratate și cheltuielile 
neefectuate (art.158 alin.(2) Codul transportului feroviar). Aceste documen-

29 Бурса Н.П. Комментарий к Уставу железных дорог СССР / Под редакцией канд. 
юрид. наук Г.Б.Астановского. Издательство „Юридическая литература”. Москва, 
1986, p.388.

30 Астановский Г.Б., Смирнов В.Т. Контейнерные перевозки на железнодорожном 
транспорте. Издательство „Юридическая литература”. Москва, 1976, p.136.
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te sunt: scrisoarea de trăsură, chitanţa de mărfuri, actul comercial, raportul 
de expertiză, alte documente care ar confirma costul mărfurilor transportate 
(certificate, facturi de plată, bonuri de plată).

Prezintă importanţă forma reclamaţiei și locul înaintării ei. Reclamaţia 
trebuie prezentată în formă scrisă și să fie motivată, adică să cuprindă datele 
necesare identificării transportului și să precizeze clar pretenţiile pe care se 
întemeiază.

Locul de înaintare a reclamaţiei. Reclamaţiile referitoare la prejudiciile din 
transportul de mărfuri se înaintează căii ferate de destinaţie, în timp ce recla-
maţiile cu privire la amenzi și penalităţi pot fi înaintate căii ferate de plecare 
sau căii ferate de destinaţie (art.159 alin.(1) și (3) Codul transportului feroviar)31.

Staţia căii ferate de tranzit, deși a participat la transportul mărfurilor, este 
eliberată de răspundere directă faţă de reclamant, chiar și în cazul în care este 
cert faptul că staţia căii ferate de tranzit a încălcat obligaţia de transportare a 
mărfurilor32.

Răspunderea staţiei căii ferate de tranzit se va efectua în ordine de regres, 
și anume: calea ferată de expediţie sau cea de destinaţie care a achita despăgu-
birea, se va întoarce cu acţiune de regres împotriva staţiei căii ferate de tranzit 
din vina căreea s-a produs prejudiciul, pentru a-și restitui cheltuielile.

Termenul de înaintare a reclamaţiilor este de 6 luni, iar reclamaţiile referi-
toare la amenzi și penalităţi – în termen de 45 de zile. Potrivit Codului trans-
portului feroviar termenele de înaintare a reclamaţiilor se calculează în felul 
următor: a) pentru lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor – de la data 
eliberării mărfurilor; b) în caz de pierdere a mărfurilor – după 30 de zile de 
la data expirării termenului de transportare; c) în caz de întârziere în livrarea 
mărfurilor la destinaţie – de la data eliberării lor destinatarului; d) în restul 
cazurilor ce ţin de transport – de la data producerii evenimentului ce a ser-

31 În acest context remarcăm o deosebire esenţială care există între termenele de înaintare 
a reclamaţiilor stabilite de Codului civil și aceleași termene prevăzute în Codul trans-
portului feroviar. Potrivit Codului civil, termenele de înaintare a reclamaţiilor sunt de 7 
zile în caz de pierderi sau deteriorări, și de 21 de zile din momentul în care marfa a fost 
pusă la dispoziţia destinatarului, în caz de încălcarea a termenului de livrare a mărfu-
rilor (art.1020). Pe când în Codul transportului feroviar, așa cum s-a menţionat, sunt 
fixate termene cu mult mai mari: – 6 luni în caz de pierdere, deteriorare și întârziere în 
livrarea mărfurilor la destinaţie; 45 de zile pentru înaintarea pretenţiilor faţă de calea 
ferată în legătură cu plata amenzilor și a penalităţilor (art.159). 

32 Бурса Н.П. Комментарий к Уставу железных дорог СССР / Под редакцией канд. 
юрид. наук Г.Б.Астановского. Издательство „Юридическая литература”. Москва, 
1986, p.391.
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vit drept temei pentru înaintarea reclamaţiei. Calea ferată este în drept să pri-
mească spre examinare reclamaţii și după expirarea acestor termene, în cazul în 
care consideră că cauza întârzierii prezentării reclamaţiei a fost una motivată 
(art.159 alin.(3)).

În legătură cu aceasta, în literatura de specialitate se susţine contrariul 
(Г.Б.Астановский, В.Т.Смирнов), că termenele prevăzute de lege pentru înainta-
rea pretenţiilor către calea ferată, fac parte din categoria termenelor de decădere 
(numite și de perimare) și nu pot fi restabilite de instanţa de judecată în caz de 
expirare a acestora. Calea ferată va putea examina pretenţia înaintată cu depăși-
rea termenului, dar acest lucru nicidecum nu înseamnă că termenele au fost pre-
lungite. În schimb instanţa de judecată nu va fi în drept să examineze o asemenea 
acţiune. Dacă încălcarea termenului de adresare a fost depistată în procesul jude-
cării cauzei, cauza va trebui încetată din oficiu și acţiunea va fi scoasă de pe rol33.

Calea ferată este obligată să examineze reclamaţia ce i s-a înaintat și să 
înștiinţeze în scris reclamantul despre rezultatele examinării în termen de 30 
de zile de la data primirii ei. Dacă reclamantul nu este de acord cu răspunsul 
primit, reclamaţia a fost respinsă sau în termen de 30 de zile calea ferată nu a 
oferit nici un răspuns, atunci reclamantul este în drept să intenteze acţiune în 
instanţa de judecată.

8.2. Acţiunea în judecată
Dreptul de acţiune împotriva căii ferate îl pot exercita expeditorul și des-

tinatarul mărfurilor. Expeditorul poate exercita dreptul de acţiune atâta timp 
cât are dreptul să modifice contractul de transport. Acţiunea în judecată îm-
potriva cărăușului trebuie să fie precedată, în mod obligatoriu, de formularea 
unei reclamaţii, în caz contrar, în temeiul prevederilor art.267 pct.(a) din Co-
dul de Procedură Civilă al R.M., instanţa de judecată va scoate cererea de pe rol.

În conformitate cu dispoziţiile Codului transportului feroviar, acţiunea se 
intentează în instanţa judecătorească competentă, în a cărei rază își are sediul 
administraţia căii ferate. Termenul de intentare a acţiunii în judecată este de 
un an de la data producerii evenimentului ce a servit drept temei pentru în-
aintarea reclamaţiei (art.161 alin.(2)). Același termen de un an este stabilit și 
pentru înaintarea acţiunilor de către calea ferată împotriva expeditorilor și 
destinatarilor de mărfuri (art.162 alin.(1)).

33 Астановский Г.Б., Смирнов В.Т. Контейнерные перевозки на железнодорожном 
транспорте. Издательство „Юридическая литература”. Москва, 1976, p.139-140. 
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Subliniem că în litigiile privind transportul de mărfuri, prin instanţa jude-
cătorească competentă se are în vedere Judecătoria Economică de Circumscripţie, 
mun.Chișinău, deoarece în calitate de reclamanţi sunt societăţile comerciale. In-
stanţa de judecată competentă să judece litigiul în apel este Curtea de Apel Econo-
mică, iar în recurs – Colegiul economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a R.M.

Este important de reţinut că termenul de 30 de zile, stabilit de lege pentru în-
aintarea pretenţiilor faţă de calea ferată, nu se include în termenul de prescripţie 
prevăzut pentru adresarea cu acţiune în judecată. Dacă răspunsul la reclamaţie 
a fost acordat până la expirarea celor de 30 de zile, prescripţia dreptului la ac-
ţiune începe a se calcula din momentul primiri răspunsului în formă scrisă34.

9. Concluzii și recomandări
1. Generalizând cele expuse, ajungem la concluzia că contractul de transport 

feroviar de mărfuri reprezintă o varietate a contractului de transport de 
mărfuri în general. De aceea, la baza reglementării sale juridice stau două 
categorii de norme: generale – normele din Codul civil al R.M. și speciale 
– cele din Codul transportului feroviar al R.M. și din alte acte normative 
subordonate legii. Norma specială se bucură de prioritate în raport cu nor-
ma generală.

2. O particularitate a transportului feroviar de mărfuri este prezenţa unei 
categorii aparte de încărcături, numite mesagerii. Ele constituie o formă 
intermediară de încărcături, situată între bagaje și mărfuri. Specificul lor 
este că se transportă cu vagoanele pentru călători, poștă și bagaje.

3. Problema principală ţine de legislaţia din transportul feroviar de mărfuri. 
În prezent s-a creat o situaţie confuză, deoarece Republica Moldova nu dis-
pune de un regulament cu privire transportul feroviar de mărfuri, motiv 

34 Sub acest aspect, norma de la art.161 alin.(2) din Codul transportului feroviar nu este 
clar formulată. În redacţia actuală este prevăzut că „termenul de intentare a acţiunii în 
judecată este de un an de la data producerii evenimentului ce a servit drept temei pentru 
înaintarea reclamaţiei”. Confuzia apare în legătură cu expresia „de la data producerii 
evenimentului” care ar putea fi înţeleasă precum că momentul începerii curgerii terme-
nului de prescripţie de un an ar fi data producerii pagubei, ceea ce nu este corect. Deși la 
alin.(1) al aceluiași articol este prevăzută o normă de concretizare, totuși confuzia de la 
alin.(1) ar putea genera probleme de interpretare. Din aceste considerente, recomandăm 
ca norma de la art.161 alin.(2) să fie reformulată, după cum urmează: „Acţiunile menţio-
nate la alin.(1) se intentează în instanţa judecătorească competentă, în a cărei rază își are 
sediul administraţia căii ferate împotriva căreea a fost sau putea fi înaintată reclamaţia, 
în termen de un an, începând cu data primirii răspunsului scris la reclamaţia înaintată 
sau după expirarea celor 30 de zile în cazul care un răspuns scris nu a fost primit”. 
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din care se aplică Regulamentul Transportului Feroviar al URSS din 1964. 
Situaţia dată este anormală, existând conflicte între normele din Codul 
transportului feroviar și Codul civil pe de o parte, și prevederile din actul 
normativ nominalizat, pe de altă parte. În așa mod, aprobarea unui Regu-
lament al transportului de mărfuri pe calea ferată din Republica Moldo-
va devine o problemă stringentă, ce necesită a fi soluţionată urgent.

 Aprobarea acestui regulament a devenit o necesitate pentru Î.S. „Calea Fe-
rată din Moldova”, deoarece în prezent, în lipsa unor reglementări naţio-
nale cu privire la transportul de mărfuri pe calea ferată, se aplică un șir de 
reguli aprobate de fostul Minister al Căilor de Comunicaţii al U.R.S.S. în 
perioada anilor 1964-1983. Se înţelege că legislaţia din transportul feroviar 
al Republicii Moldova este foarte veche, de aceea ea necesită a fi revăzută, 
urmează a fi aprobate noi acte normative, iar cele existente să fie ajustate cât 
mai rapid la normele și standardele Comunităţii Europene.

4. În legislaţia naţională nu este reglementat un contract foarte important, 
care este pe larg utilizat în teoria și practica altor state, și anume contrac-
tul de prezentare a mărfii și punere la dispoziţie a mijloacelor de transport. 
Contractul respectiv este prevăzut în Codul civil al Ucrainei, Codul civil al 
Federaţiei Ruse, Codul civil al Belorusiei și a altor state, pe când în legislaţia 
civilă a Republicii Moldova lipsește. Recomandăm instituirea la art.994 din 
Codul civil al R.M. a unui alineat suplimentar, alineatul (3), prin care s-ar 
stabili că „contractul de prezentare a mărfii și punere la dispoziţie a mijloace-
lor de transport poate fi încheiat în baza cererii de transport, numită coman-
da de transport, și acceptării acesteea în formă scrisă de către transportator”.

10. Răspunderea juridică civilă în cazul transportului  
 feroviar de mărfuri

10.1. Dispoziţii generale
Transportul de mărfuri pe calea ferată a fost conceput și funcţionează ca 

o activitatea de utilitate publică, statul deţinând monopolul în acest domeniu. 
Libertatea părţilor de a negocia clauzele contractuale este restrânsă, aflându-ne 
în prezenţa unui veritabil contract de adeziune35. Anume aici își au originea nu-
meroasele probleme care apar și mai apoi finalizează cu răspunderea juridică.

35 Stănilă S. Răspunderea cărăușului în contractul de transport de mărfuri pe calea ferată 
în trafic intern, publicat în Revista de Drept Comercial (București, România), nr.12, 
2003, p.127.
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Orice transport de mărfuri pe calea ferată se realizează în baza unui con-
tract de transport. În contract sunt prevăzute drepturile și obligaţiile pe care 
expeditorul și calea ferată și-au asumat angajamentul scris de a le respecta. În 
situaţia în care una din părţi nu-și onorează obligaţiile contractuale, în privin-
ţa ei va fi angajată răspunderea juridică. De regulă, cel vinovat de neexecuta-
rea contractului sau de executarea lui necorespunzătoare, este impus să repare 
prejudiciile provocate celeilalte părţi: costul mărfurilor pierdute sau deterio-
rate, penalităţi pentru fiecare oră de întârziere ori de reţinere a vagonului la 
încărcare-descărcare, alte despăgubiri pe care părţile de comun acord le-au 
stabilit în contractul de transport.

Prin esenţa sa, răspunderea juridică civilă are caracter patrimonial, ea fi-
ind urmată de repararea prejudiciului cauzat: recuperarea daunelor materiale și 
morale, penalităţile de întârziere etc. Răspunderea cărăușului din transportul 
feroviar are o natură contractuală, calea ferată fiind răspunzătoare pentru pre-
judiciile cauzate expeditorilor și destinatarilor de mărfuri prin nerespectarea 
obligaţiilor asumate prin contract. Însă pentru angajarea răspunderii căii ferate, 
nu este de ajuns a invoca faptul că există anumite prejudicii ori calea ferată a 
acţionat ilicit în situaţiile în care trebuia să aibă o conduită în corespundere cu 
legea și contractul de transport.

Pentru angajarea răspunderii, trebuie să fie îndeplinite condiţiile din drep-
tul comun, și anume existenţa faptei ilicite a căii ferate ce se poate manifesta 
prin pierderea mărfii, avarierea acesteea, nerespectarea termenului de aducere 
a mărfii la punctul de destinaţie etc., existenţa unui prejudiciu, creat expedi-
torului sau destinatarului, prezenţa legăturii de cauzalitate între fapta ilicită 
a căii ferate și prejudiciul creat, precum și culpa căii ferate. Analiza acestor 
condiţii face posibilă evidenţierea particularităţilor pe care le prezintă răspun-
derea cărăușului din transportul feroviar.

10.2. Particularităţile răspunderii cărăușului  
 din transportul feroviar de mărfuri

Din dispoziţiile Codului transportului feroviar al R.M. se disting o serie de 
principii care guvernează instituţia răspunderii juridice civile a cărăușului din 
transportul feroviar:
a) calea ferată răspunde pentru pagubele care rezultă din pierderea, lipsa 

sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor, produse din momentul preluării la 
transport și până la predarea către destinatarul mărfurilor (art.128);
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b) în privinţa căii ferate operează prezumţia vinovăţiei sale la producerea preju-
diciului. Cu alte cuvinte, răspunderea în contractul de transport feroviar de 
mărfuri se întemeiază pe culpa cărăușului, care se prezumă. Dacă marfa este 
adusă la staţia de destinaţie cu anumite defecte – deteriorări, lipsuri, pierderi 
– din start se consideră că vinovată este calea ferată, deoarece ea nu și-a ono-
rat în mod corespunzător obligaţiile asumate prin contractul de transport. 
Bineînţeles, de la regula dată există și excepţii pe care le vom examina.

c) calea ferată se poate elibera de răspundere dacă va dovedi că prejudicie-
rea mărfurilor a fost generată de cauze care exclud vinovăţia sa, cum ar fi: 
vinovăţia expeditorului ori a destinatarului la producerea pagubei, carac-
teristicile naturale ale mărfii, defectele ambalajului, nivelul ridicat de umi-
ditate al mărfii predate, alte defecte ale mărfii. După cum reușit subliniază 
А.Е.Егоров, pentru a se elibera de răspundere, cărăușul va trebui să demon-
streze că nu a avut posibilitatea de a evita prejudicierea ei, deși a depus efort 
și stăruinţă în acest scop36. Altfel spus, calea ferată va trebui să aducă dovezi 
că a luat toate măsurile care erau necesare în acel moment pentru a-și în-
deplini obligaţiilor sale contractuale. Dacă reușește, prezumţia vinovăţiei 
sale dispare și el va fi considerat ca nevinovat, eliberându-se de răspundere 
pentru prejudiciul mărfurilor.

d) în calitate de sancţiune cel mai frecvent se aplică amenda (pentru nepreda-
rea mărfurilor, punerea la dispoziţie cu întârziere a vagoanelor și containe-
relor pentru încărcare, renunţarea la cele deja prezentate (art.125); pentru 
tragerea cu întârziere, din culpa căii ferate, a vagoanelor la încărcarea și 
descărcare (art.135); pentru încărcarea vagonului și containerului cu măr-
furi peste limita capacităţii de încărcare (art.140); tragerea pentru încărcare 
a vagoanelor și containerelor goale necurăţate (art.141));

e) în transportul feroviar își are aplicarea principiul răspunderii limitate a su-
biecţilor pentru neexecutarea contractului de transport. Prin răspunderea 
limitată urmează să înţelegem, fie stabilirea răspunderii prin sume fixe, cum 
ar fi plata amenzii, a taxei de transport sau a altor plăţi strict prevăzute de 
lege, fie micșorarea mărimii răspunderii până la nivelul prejudiciului real.
Așadar, răspunderea limitată presupune că calea ferată și expeditorul sau 

destinatarul mărfurilor sunt obligaţi să plătească despăgubiri în mărimile 

36 Егоров А.Е. Обзор судебной практики „Ответственность перевозчика за несо-
хранность груза по договору железнодорожной перевозки грузов”, publicat în 
Арбитражное правосудие в России (Federaţia Rusă), nr.6, 2007, p.64-65.
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strict stabilite de Codul transportului feroviar și aceste despăgubiri de regulă 
se manifestă sub formă de amendă. Spre exemplu, pentru indicarea greșită a 
denumirii mărfii în scrisoarea de trăsură, expeditorul de mărfuri este obligat 
să achite o amendă căii ferate în mărime a 5 taxe de transport pentru întregul 
parcurs, indiferent de despăgubirile plătite căii ferate pentru pierderile provo-
cate de aceste încălcări (art.133); pentru utilizarea neautorizată de către ex-
peditorul și destinatarul mărfurilor a vagoanelor și containerelor aparţinând 
căii ferate, amenzile se achită în mărime înzecită (art.134); pentru reţinerea 
vagoanelor, calea ferată aplică amendă expeditorului și destinatarului mărfu-
rilor în mărime de 3,6 lei pentru fiecare oră de staţionare neproductivă a va-
gonului, în schimb pentru reţinerea vagoanelor specializate, mărimea amenzii 
se dublează, iar pentru cele frigorifice, se triplează (art.135); pentru încărcarea 
vagonului și containerului cu mărfuri peste limita capacităţii de încărcare, ex-
peditorul plătește amendă în mărimea a 5 taxe de transport (art.140).

Principiul răspunderii limitate își are explicaţia și în faptul că suma care ur-
mează a fi achitată în calitate de despăgubire nu poate fi lăsată la libera alegere 
a instanţei judecătorești, ci ea își are criterii de calculare prevăzute de Codul 
civil (art.1014) și Codul transportului feroviar (art.130).

Calea ferată urmează să repare prejudiciul produs în timpul transportului 
de mărfuri până la anumite limite, și anume, în cazul: a) pierderii sau lipsei 
mărfurilor – în mărimea valorii totale sau parţiale a mărfurilor; b) deterioră-
rii mărfurilor – în mărimea sumei cu care s-a diminuat valoarea lor, iar dacă 
recuperarea mărfurilor deteriorate este imposibilă – în mărimea valorii lor; c) 
pierderii, lipsei sau deteriorării mărfurilor cu valoare declarată – în mărimea 
valorii declarate sau a cotei corespunzătoare părţii pierdute, lipsă sau deteri-
orate. Valoarea totală a mărfurilor se determină conform preţului indicat în 
factura de plată sau în contract, iar în lipsa acestora – la preţul perceput, de 
regulă, în împrejurări comparabile pentru mărfuri similare.

Cu toate acestea, principiul răspunderii limitate care se aplică în raporturi-
le din transportul feroviar nu este unul exclusiv. Reieșind din prevederile art.14 
alin.(2) a Codului civil, pe lângă cheltuielile ce ţin de pierderea sau deteriorarea 
bunurilor sale (prejudiciul efectiv), persoana lezată într-un drept al ei poate 
cere și beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (adică venitul ratat).

Problema venitului ratat este una discutabilă, deoarece este foarte dificil a 
stabili cu exactitate cuantumul acestuia. Mai mult ca atât, în practica instanţe-
lor judecătorești se remarcă tendinţa de a nu acorda despăgubiri pentru pier-
derile de afacere, cum ar fi necomercializarea la timp a mărfurilor, pierderea 
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ocaziei de a stabili legături comerciale cu anumiţi agenţi economici, cheltuieli-
le legate de sistarea activităţii de producere a fabricilor etc.

În literatura de specialitate problema dată a fost abordată de mai mulţi au-
tori. Astfel, Cristina Stanciu menţionează că răspunderea cărăușului este limi-
tată sub aspectul întinderii sale, în sensul că cărăușul feroviar este obligat să 
despăgubească pe beneficiarul transportului doar pentru paguba efectivă, nu 
și pentru beneficiul nerealizat37. A.Pop și T.Ciobanu subliniază că spre deose-
bire de răspunderea debitorului din celelalte contracte, care este o răspundere 
integrală (prejudiciul efectiv și venitul ratat), în contractul de transport răs-
punderea cărăușului este o răspundere limitată, constând în prejudiciul efec-
tiv, dar nu și în venitul ratat de creditor38. Același punct de vedere îl exprimă 
N.Bobică, că „răspunderea cărăușului se limitează numai la repararea prejudi-
ciului efectiv, nu și a folosului nerealizat de către posesorul mărfii”39.

Nu putem fi de acord cu afirmaţiile date din două motive: primul, că atât 
Codul civil al R.M., cât și legislaţia feroviară nu interzic repararea venitului 
ratat; al doilea, practica judiciară naţională ne dovedește că instanţele judecă-
torești acordă frecvent venitul ratat, cu condiţia că este dovedit prin documente 
confirmatoare și există o legătură de cauzalitate între neexecutarea contractului 
de către cărăușul feroviar și ratarea venitului de persoana păgubită (expeditorul 
sau destinatarul mărfurilor).

В.В.Шмелев se pronunţă împotriva răspunderii limitate a căii ferate pentru 
prejudiciile cauzate expeditorilor de mărfuri, motivând că spre deosebire de 
alte categorii de transporturi, cărăușul din transportul feroviar reprezintă o în-
treprindere monopol. Reieșind din aceasta, este necesar de a institui împotriva 
căii ferate monopoliste măsuri sporite de răspundere, prin norme imperative40.

Prezintă interes că în perioada sovietică, atunci când se aplica pe larg prin-
cipiul răspunderii limitate a căii ferate pentru neexecutarea contractelor de 
transport, în doctrină au existat și păreri critice, una dintre ele aparţinând 
lui Г.Танкилевич. Potrivit autorului, „răspunderea limitată a căii ferate îi dez-
avantajează pe expeditorii și destinatarii mărfurilor, deoarece amenzile care 

37 Stanciu C. Dreptul transporturilor. Editura C.H.Beck. București, 2008, p.302.
38 Pop A., Ciobanu T. Dreptul transporturilor. Volumul I. Editura Universităţii din Bucu-

rești, 1984, p.157.
39 Bobică N. Dreptul transporturilor: Note de curs. Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iași, 

1994, p.49.
40 Шмелев В.В. Некоторые правовые проблемы организации грузоперевозок на 

железнодорожном транспорте, publicat în Журнал российского права (Federaţia 
Rusă), nr.12, 2001, p.123.
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se percep pentru neexecutarea contractelor de transport și pentru întârzierea 
aducerii mărfii la punctul de destinaţie, nu acoperă penalităţile pe care le achi-
tă aceștea clienţilor lor și nici venitul ratat”.

Cea mai bună soluţie, conchide autorul, ar fi instituirea răspunderii patri-
moniale depline a subiecţilor contractului de transport feroviar. Cauza situa-
ţiei create este că legea acordă căii ferate o poziţie privilegiată, iar acest lucru 
vine în contradicţie cu principiul de bază al dreptului civil – principiul egali-
tăţii părţilor41.

Suntem de părerea că argumentul adus de Г.Танкилевич își menţine actua-
litatea sa chiar și după 40 de ani. Subliniem că principiul răspunderea limitate 
care există actualmente în Codul transportului feroviar al R.M., în special ceea 
ce ţine de amendă, nu se corelează pe deplin cu cerinţele desfășurării activităţii 
de întreprinzător, fiind mai mult niște limitări pentru ambele părţi contractante.

Este reușită și viziunea adusă de В.Баукин, care susţine că răspunderea li-
mitată nu ar trebui să se aplice dacă prejudiciul a fost provocat din intenţie sau 
culpă gravă42. Susţinem pe deplin ideea expusă de В.Баукин și considerăm că în 
Codul transportului feroviar al R.M. ar trebui introdusă o nouă menţiune, în 
următoarea formulare: „Regula răspunderii limitate nu se va aplica dacă încăl-
carea condiţiilor contractului de transport al mărfurilor s-a produs ca urmare 
a intenţiei sau a culpei grave”. În așa mod, va fi posibil de a angaja obligaţia 
reparării integrale a prejudiciului pe seama unuia dintre subiecţii contractului 
de transport feroviar de mărfuri (a căii ferate, a expeditorului sau a destinata-
rului), în măsura în care se va dovedi că a contribuit cu vinovăţie la încălcarea 
obligaţiilor sale contractuale.

10.3. Răspunderea pentru neexecutarea comenzii  
 de transport al mărfurilor

După ce comanda de transport a fost prezentată de expeditor și acceptată 
de cărăuș, între părţi i-a naștere, după cum s-a menţionat, un antecontract. 
În temeiul acestui antecontract, expeditorul își asumă obligaţia de a prezenta 
mărfurile la staţia de cale ferată pentru încărcare, iar cărăușul se obligă să pună 

41 Танкилевич Г. Ответственность железной дороги за сохранность перевозимых 
грузов, publicat în Советская юстиция, nr.6, 1973, p.23. 

42 Баукин В. Принципы ответственности за нарушение обязательств перевозки 
грузов железнодорожным транспортом, publicat în Хозяйство и право (Federaţia 
Rusă), nr.8, 2004, p.32.
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la dispoziţie vagoanele și containerele pregătite pentru încărcarea mărfii. Dacă 
una dintre părţi nu-și onorează obligaţiile, atunci survine răspunderea ei.

Pentru neexecutarea comenzii de transport, Codul transportului feroviar 
stabilește anumite sancţiuni părţii aflate în culpă. Astfel, în temeiul art.125, 
calea ferată – în cazul netragerii vagoanelor și containerelor, și expeditorul de 
mărfuri – în cazul neprezentării mărfurilor sau renunţării la vagoanele și con-
tainerele care i-au fost puse la dispoziţie, se sancţionează cu amendă cuprinsă 
între 1,8 lei și 216 lei. În acest sens se face o diferenţiere a mărimii amenzii, lu-
ându-se în consideraţie numărul de tone de mărfuri, vagoane, containere ș.a., 
aceste criterii fiind pe larg prevăzute în Codul transportului feroviar.

Însă problema pe care o vedem aici ţine de oportunitatea prezenţei noţi-
unii de amendă. Or, raporturile de transport care apar între expeditorul de 
mărfuri și calea ferată au la bază contractul de transport, de unde răspunderea 
pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale va fi o răspundere juridică civilă 
contractuală.

Amenda își are specificul ei de aplicare în dreptul contravenţional, fiind 
o sancţiunea pecuniară care se aplică în cazul răspunderii contravenţionale. 
Raporturile de transport existente între expeditorul de mărfuri și calea ferată 
sunt raporturi de drept privat, în timp ce amenda este o sancţiune de drept pu-
blic, prevăzută în Codul contravenţional al R.M., Codul penal al R.M., dar și în 
alte legi. Amenda își are justificarea numai în cazul relaţiilor dintre făptuitor 
(contravenient) și stat, fiind aplicată de către stat prin organele sale abilitate. 
Din acest considerent, instituirea în Codul transportului feroviar în calitate de 
sancţiune amenda, în loc de penalitate, nu-și are o justificare deplină. Cea mai 
adecvată o considerăm noţiunea de penalitate.

Am putea presupune doar că legiuitorul s-a inspirat din vechea legislaţie 
în care amenda se aplica de întreprinderea feroviară după modelul tuturor în-
treprinderilor de stat din perioada sovietică. În același timp forma de organi-
zare juridică pe care o are în prezent Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din 
Moldova” nu permite includerea ei în categoria persoanelor juridice de drept 
public. Întreprinderile de stat sunt persoane juridice de drept privat în care 
statul este doar fondator.

La problema dată în doctrină a atras atenţia В.Г.Баукин, care subliniază 
că „instituirea răspunderii sub formă de amendă nu este reușită. Amenda în 
calitate de sancţiune nu este compatibilă cu mecanismul răspunderii contrac-
tuale”. Mai mult ca atât, autorul propune modificarea legislaţiei prin acordarea 
dreptului celui îndreptăţit de a cere, alături de amenda care i se cuvine, și repa-
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rarea prejudiciului rămas neacoperit prin plata amenzii43. Soluţia dată este una 
reușită și ar putea fi preluată în Codul transportului feroviar al R.M.

În prezent, normele din Codul transportului feroviar ce ţin de aplicarea 
amenzii sunt formulate în mod imperativ (art.125), ceea ce înseamnă că cu 
excepţia amenzii, orice altă cerere de achitare a pagubelor adresată celeilalte 
părţi, va fi respinsă.

Un moment important este că în cazul în care expeditorul de mărfuri, ca 
urmare a încărcării mai îndesate a mărfii în vagoane și containere, a utilizat un 
număr mai mic de spaţiu decât era prevăzut în comanda prezentată de el, pen-
tru vagoanele și containerele rămase neutilizate nu se percepe amendă (art.126 
alin.(2)). O altă situaţie avem atunci când expeditorul prezintă la încărcare o 
cantitate de marfă mai mică decât cea indicată în comanda de transport, în 
cazul dat el fiind obligat să achite amendă căii ferate. Reducerea amenzii cu 
o treime se admite numai dacă expeditorul anunţă calea ferată cu cel puţin 2 
zile până la data încărcării despre faptul că va prezenta mai puţină marfă decât 
cantitatea convenită în comanda de transport (art.126 alin.(2) și (3)).

O recomandare în legătură cu amenda din Codul transportului feroviar 
este că ea ar trebui achitată pentru fiecare oră de întârziere, și nu în funcţie de 
greutatea mărfurilor, așa cum este în redacţia actuală. Așa cum reușit argu-
mentează Е.Джиоева, răspunderea cărăușului pentru neexecutarea comenzii 
primite trebuie să stimuleze cărăușul la o executarea corespunzătoare a obliga-
ţiei sale de punere la dispoziţie a vagoanelor și containerelor pentru încărcare. 
Măsura cea mai reușită, care ar stimula executarea obligaţiei, este sancţiunea 
sub formă de penalitate, încasată periodic, pentru fiecare oră de întârziere44.

10.4. Scutirea de răspundere în legătură cu neexecutarea  
 comenzii de transport

În practică sunt frecvente situaţiile când calea ferată nu-și execută obli-
gaţiile asumate în comanda de transport nu din vina sa, ci a expeditorului 
de mărfuri. Dacă se dovedește vinovăţia expeditorului, el va fi obligat la plata 

43 Баукин В.Г. Ответственность за нарушение обязательства железнодорожной пе-
ревозки грузов, publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), nr.4, 2004, p.29.

44 Джиоева Е.Г. Обязательство перевозки груза железнодорожным транспортном: 
особенности ответственности участников и перспективы ее оптимизации: Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
Cпециальность 12.00.03 – Гражданское право; Науч. рук. А.А.Лукьянцев. Ростов-
на-Дону, 2010, p.10.

354 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



amenzii. Însă cel mai mare interes prezintă situaţia inversă, când expeditorul 
este scutit de răspundere.

În conformitate cu prevederile art.126 din Codul transportului feroviar, ex-
peditorul va fi scutit de achitarea amenzii pentru neexecutarea comenzii de 
transport al mărfurilor de către calea ferată, în cazul apariţiei situaţiilor de 
forţă majoră, a circumstanţelor în care încărcarea și descărcarea mărfurilor 
este interzisă (accidente, defecţiuni tehnice ș.a.), precum și altor situaţii prevă-
zute de lege. După cum corect subliniază E.Астахова, expeditorul va trebui 
să confirme acest lucru printr-un act, la care să fie anexată și decizia organelor 
competente cu referire la natura împrejurărilor care au determinat neexecuta-
rea comenzii de transport45.

Deși legea nu specifică, considerăm că asemenea acte ar putea fi procesul-
verbal întocmit de expeditor la momentul în care marfa trebuia adusă la locul 
de încărcare și nu s-a realizat, precum și o înștiinţare primită de la staţia căii 
ferate (dacă expeditorul a fost informat să nu aducă marfa) sau o hotărâre a 
organului competent care confirmă existenţa evenimentului de forţă majoră.

La fel și calea ferată poate fi scutită de achitarea amenzii faţă de expeditor 
pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor în cazul: a) apari-
ţiei unor împrejurări de forţă majoră; b) situaţiilor care determină încetarea 
încărcării și descărcării mărfurilor; c) netragerii vagoanelor și containerelor 
ca urmare a neachitării de către expeditor a taxei de transport și a altor plăţi 
cuvenite căii ferate pentru transportul de mărfuri efectuat anterior. Calea fe-
rată va fi scutită de răspundere și atunci când vagoanele și containerele au fost 
reţinute de pe urma unei expediţii anterioare efectuate pentru același expedi-
tor de mărfuri, ca urmare a descărcării, curăţirii și spălării lor (art.127 Codul 
transportului feroviar).

Toate aceste exemple de scutire de răspundere sunt exhaustive, deoarece 
atât expeditorul, cât și cărăușul nu pot invoca și alte împrejurări cu scopul de a 
fi eliberaţi de la plata amenzii. Din moment ce comanda de transport nu a fost 
executată, cel îndreptăţit va înainta o cerere de plată a amenzii faţă de cel din 
vina căruia s-a produs neexecutarea, ultimul fiind prezumat vinovat prin lege 
de neexecutare. Însă prezumţia dată poate fi ușor răsturnată dacă cel prezumat 

45 Астахова Е. Основания освобождения от ответственности за нарушение обязатель-
ства по предьявлению груза и подаче транспортных средств на железнодорожном 
транспорте, publicat în Право и экономика (Federaţia Rusă), nr.11, 2006, p.29.
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vinovat va aduce dovezi contrarii46. Dacă acest lucru nu va fi demonstrat, par-
tea prezumată vinovată va fi obligată să plătească amenda.

Forţa majoră este cel mai frecvent motiv invocat de expeditor și de calea 
ferată cu scopul de a fi eliberaţi de răspundere. Însă așa cum se subliniază în 
doctrină (Е.Астахова), nu este suficient ca reclamantul să dovedească că a 
existat evenimentul de forţă majoră, mai este necesar a dovedi legătura de ca-
uzalitate dintre forţa majoră și faptul neexecutării transportului. În calitate 
de exemplu este adusă situaţia în care linia căii ferate a fost acoperită cu apă 
(inundaţia), fapt care a determinat întreruperea circulaţiei pe calea ferată și în 
consecinţă nu a fost posibilă prezentarea mărfii, vagoanelor și containerelor la 
timp pentru încărcare. Pentru a exista o eliberare de răspundere, urmează a se 
demonstra că prin toate mijloacele tehnice avute la îndemână, s-a depus efort 
pentru înlăturarea impedimentului, însă rezultatul a fost negativ. În schimb 
dacă imposibilitatea executării comenzii de transport s-a datorat angajaţilor 
uneia dintre părţi, a defecţiunilor tehnice, a neluării măsurilor imediate de 
stopare a evenimentului ș.a., atunci temei pentru calificarea inundaţiei ca eve-
niment de forţă majoră nu există47.

Imediat ce apare un caz de forţă majoră, are loc sistarea operaţiunilor de în-
cărcare a mărfurilor pe direcţiile ce au legătură cu locul producerii evenimen-
tului (art.55 alin.(2) Codul transportului feroviar). Decizia de sistare temporară 
a operaţiunilor de încărcare a mărfurilor o ia conducătorul staţiei căii ferate de 
expediţie, înștiinţând în scris și administraţia Î.S. „Calea Ferată a Moldovei” 
despre situaţia creată pe calea ferată.

Deoarece mărimea amenzii stabilite de Codul transportului feroviar pentru 
neexecutarea comenzii de transport este redusă, de regulă partea din vina căreia se 
produce neexecutarea acceptă să plătească amenda pe loc, fără a mai invoca probe 
suplimentare de scutire de răspundere. Practica ne dovedește și faptul că în instan-
ţele judecătorești naţionale dosare ce ţin de neexecutarea comenzii de transport nu 
există, părţile considerând oportun de a soluţiona conflictele în faza prejudiciară.

46 Prima, că neexecutarea a fost generată de unul din motivele prevăzute la art.126 din Co-
dul transportului feroviar, și a doua, că între faptul neexecutării comenzii de transport 
și motivul neexecutării a existat legătură de cauzalitate.

47 Астахова Е. Основания освобождения от ответственности за нарушение обяза-
тельства по предьявлению груза и подаче транспортных средств на железнодо-
рожном транспорте, publicat în Право и экономика (Federaţia Rusă), nr.11, 2006, p.28. 
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10.5. Răspunderea pentru autenticitatea datelor înscrise  
 în documentele de transport

Obligaţia de a completa scrisoarea de trăsură revine expeditorului de măr-
furi și se realizează pe formularul-tipizat care i-a fost oferit, contra plată, de 
calea ferată. Pentru înscrierea informaţiei în scrisoarea de trăsură este nevoie 
de o atenţie sporită, deoarece cea mai mică greșeală poate genera pierderi și 
cheltuieli majore pentru ambele părţi. În acest scop, în Codul transportului 
feroviar este prevăzut că răspunderea pentru autenticitatea datelor înscrise în 
scrisoarea de trăsură, precum și pentru consecinţele rezultate din indicarea 
în scrisoarea de trăsură a unor date greșite, inexacte sau incomplete, o poartă 
expeditorul (art.53 alin.(1)).

Altfel nici nu poate fi, deoarece expeditorul a înscris informaţia și el cunoaș-
te corectitudinea ei. Calea ferată poate să verifice datele din scrisoarea de tră-
sură, dar nu este obligată să o facă. Dacă în timpul verificării a depistat greșeli, 
calea ferată poate respinge scrisoarea de trăsură și refuza transportul până când 
expeditorul nu va corecta cele înscrise. În toate cazurile, cheltuielile de verifi-
care și răspunderea pentru erori sunt pe seama expeditorului, chiar și atunci 
când calea ferată până la începerea transportului nu a efectuat careva verificări.

O problemă care apare în practică constă în faptul că expeditorul în scrisoa-
rea de trăsură indică greșit cantitatea de mărfuri, iar cărăușul la preluarea măr-
fii nu verifică corespunderea acestor date. La origine, de fapt, stă reglementarea 
confuză pe care o avem în legislaţie. Codul civil stabilește că la preluare încăr-
căturii, cărăușul este obligat să verifice corespunderea datelor din scrisoarea de 
trăsură cu numărul, cantitatea și semnele coletelor. Dacă cărăușul nu dispune de 
mijloacele necesare pentru a verifica corespunderea acestor date, el va consemna 
rezervele sale motivate în scrisoarea de trăsură (art.997 alin.(1) pct.(a) și alin.(2)).

Pe de altă parte, Codul transportului feroviar prevede că calea ferată este 
în drept să verifice autenticitatea datelor, inclusiv masa mărfurilor, indicate de 
către expeditorul de mărfuri, prin cântărire selectivă. În cazul depistării neau-
tenticităţii datelor din documentele de transport, cheltuielile pentru efectuarea 
verificărilor le suportă expeditorul de mărfuri (art.53 alin.(2)). Dispoziţii simi-
lare avem și în Regulamentul privind prestarea serviciilor în traficul feroviar de 
călători, bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu, că calea ferată are drep-
tul să verifice selectiv corespunderea masei mărfurilor, precum și autenticitatea 
altor date, cu cele indicate de către expeditor în scrisoarea de trăsură (pct.43).

Prin urmare, legea nu dă un răspuns clar și apare întrebarea: la preluarea 
mărfii, cărăușul din transportul feroviar este sau nu obligat să verifice corespun-
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derea datelor din scrisoarea de trăsură cu cele de fapt? Reieșind din prevede-
rile Codului civil, procedura respectivă ar fi una obligatorie, în timp ce Codul 
transportului feroviar stabilește că ea este facultativă pentru cărăuș.

Pe de altă parte, răspunderea pentru autenticitatea datelor înscrise în scri-
soarea de trăsură și consecinţele care pot surveni o poartă expeditorul, pe când 
răspunderea pentru integritatea mărfii aduse la destinaţie revine cărăușului. 
De aceea în practică este foarte dificil a stabili cauza prejudicierii mărfurilor: 
uneori poate fi indicarea greșită în scrisoarea de trăsură a datelor cu privire la 
mărfuri, alteori vinovăţia căii ferate, în legătură cu nerespectarea cerinţelor de 
transportare a lor.

Suntem de părerea că cea mai reușită ar fi soluţia potrivit căreea înainte de 
preluarea mărfurilor de la expeditor, calea ferată să efectueze verificarea lor sub 
toate aspectele, în special al greutăţii, numărului, dimensiunilor, gradului de pe-
ricol, posibilităţii de alterare pe parcurs, termenului de valabilitate, alte propri-
etăţi fizice și chimice, iar în privinţa mărfurilor aflate în interiorul ambalajelor 
și coletelor, care nu pot fi verificate, cărăușul să fie obligat să-și înscrie rezervele 
și menţiunile sale în scrisoarea de trăsură.

În caz contrar, calea ferată nu va putea aduce dovezi în privinţa exonerării 
sale de răspundere, fiindcă pentru mărfurile aduse la destinaţie cu lipsuri, pier-
deri sau deteriorări, legea stabilește prezumţia vinovăţiei cărăușului.

10.6. Răspunderea în legătură cu modificarea contractului  
 pe parcursul transportării

Expeditorul poate să modifice contractul de transport până în momentul 
în care scrisoarea de trăsură nu a fost predată destinatarului. El poate, în spe-
cial, să ceară cărăușului să nu transporte încărcătura mai departe, să schimbe 
locul de livrare sau destinatarul menţionat în scrisoarea de trăsură (art.1001 
alin.(1) Cod civil).

Cererea de readresare a mărfurilor o depune expeditorul mărfurilor, iar 
indicaţiile lui sunt obligatorii pentru calea ferată. La cererea expeditorului 
sunt posibile următoarele soluţii: retragerea sau înapoierea mărfurilor în staţia 
de expediţie; oprirea mărfii pe parcurs; amânarea eliberării mărfii; eliberarea 
mărfii unei alte persoane decât destinatarul; eliberarea mărfii la altă staţie de-
cât cea de destinaţie48.

48 Făiniși F. Dreptul transporturilor. Ediţia a II-a. Editura Fundaţiei România de Mâine, 
București, 2005, p.92.
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Modificarea contractului de transport se poate face numai prin declaraţie 
scrisă. Declaraţia trebuie semnată de expeditor, trecută pe duplicatul scrisorii 
de trăsură și prezentată staţiei căii ferate de pornire. La rândul său, șeful sta-
ţiei de cale ferată este obligat să anunţe conducătorul mijlocului de transport 
feroviar, staţia căii ferate de destinaţie, destinatarul iniţial și noul destinatar al 
mărfurilor.

În legătură cu readresarea mărfurilor, cele mai multe cheltuieli le suportă 
destinatarul. De regulă el își angajează din timp lucrători, mijloace de trans-
port, depozite ș.a., iar decizia expeditorului de a schimba destinaţia mărfii îi 
poate aduce prejudicii considerabile. Din acest considerent, Codul transportu-
lui feroviar stabilește că partea la a cărei cerere s-a efectuat schimbarea poartă 
răspundere faţă de destinatarul iniţial al mărfurilor pentru consecinţele aces-
tei schimbări (art.58).

Acţiunile ce ţin de modificarea contractului de transport nu sunt gratuite. 
Cel care a iniţiat readresarea mărfurilor va trebuie să plătească căii ferate o 
taxă suplimentară. Mai mult ca atât, deoarece relaţiile de plată în cazul dat se 
complică, cel care a iniţiat readresarea este obligat să ajute la efectuarea plăţilor 
între expeditor, destinatarul iniţial și destinatarul final al mărfurilor.

10.7. Depășirea termenului de transportare a mărfurilor
Pentru depășirea termenului de transportare a mărfurilor calea ferată achi-

tă penalităţi (art.131 Codul transportului feroviar). Însă mărimea acestor pe-
nalităţi, din nefericire, nu sunt prevăzute în legislaţia feroviară. Prin urmare, 
în caz de întârziere a transportării încărcăturii la destinaţie, cărăușul va purta 
răspundere în proporţie de 100% din taxa de transport fiind obligat să repare 
și prejudiciul cauzat astfel (art.1007 alin.(2) Cod civil).

Răspunderea în mărime de 100% din taxa de transport este privită ca fiind 
o penalitate destul de drastică. Mai mult, plata penalităţii pentru întârziere 
la livrare nu-l eliberează pe cărăuș de plata despăgubirilor pentru pierderea, 
deteriorarea sau distrugerea încărcăturii49. Simplul fapt al întârzierii nu atrage 
după sine răspunderea căii ferate pentru prejudicierea mărfii. Angajarea răs-
punderii căii ferate pentru distrugerea, pierderea ori deteriorarea mărfurilor 
se face numai după ce a fost stabilită legătura de cauzalitate dintre faptul în-
târzierii și faptul distrugerii, pierderii sau deteriorării mărfurilor. De aceea se 

49 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Ediţia a II-a. 
Editura ARC. Chișinău, 2006, p.603.
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poate întâmpla ca cauza ce a stat la baza întârzierii căii ferate să nu constituie 
și cauza prejudicierii mărfurilor.

În Regulamentul Transportului Feroviar al URSS, spre exemplu, pentru în-
târzierea livrării mărfurilor, calea ferată plătea expeditorului o penalitate (dacă 
nu dovedea că întârzierea s-a produs nu din vina sa) în proporţie de la 15% 
până la 90% din taxa de transport, în funcţie de durata întârzierii (art.153). 
Marfa era considerată pierdută numai după expirarea a 30 de zile de la data 
când trebuia să fie adusă la destinaţie, iar până la expirarea acestui interval de 
timp, ea se considera întârziată50.

Un moment important este că dacă încărcătura s-a deteriorat din vina per-
soanei îndreptăţite să dispună (în timpul încărcării, descărcării, ambalajului 
defectuos), cărăușul nu va fi ţinut la despăgubiri, chiar dacă a depășit terme-
nul-limită de livrare51.

10.8. Reţinerea vagoanelor la încărcare-descărcare
Pentru început vom menţiona că reţinerea se poate manifesta prin tragerea 

cu întârziere sau prin ridicarea cu întârziere a vagoanelor la locurile de în-
cărcare-descărcare din vina căii ferate, a expeditorului ori a destinatarului de 
mărfuri. Pentru faptul reţinerii vagoanelor legea stabilește o amendă. Amenda 
se calculează pentru întreaga durată a reţinerii, începând cu momentul expi-
rării termenului de tragere sau de ridicarea a vagoanelor.

În conformitate cu art.135 din Codul transportului feroviar, pentru reţi-
nerea vagoanelor, calea ferată aplică amendă expeditorului și destinatarului 
în mărime de 3,6 lei pentru fiecare oră de staţionare neproductivă a vagonu-
lui. Pentru reţinerea cisternelor, vagoanelor de ciment și a celor specializate, 
mărimea amenzii se dublează, iar pentru reţinerea vagoanelor frigorifice, se 
triplează. În schimb reţinerea vagoanelor până la 15 minute nu se ia în calcul.

Dacă expeditorul de mărfuri refuză să încarce vagoanele sosite conform 
comenzii la staţia căii ferate de încărcare, calea ferată va percepe de la expedi-
tor o plată (art.139). Plata se încasează pentru utilizarea vagoanelor, chiar dacă 
ele în realitate au rămas neutilizate, și se stabilește diferenţiat, în funcţie de 
tipul acestora.

50 Regulamenul Transportului Feroviar al URSS, aprobat prin hotărârea Sovietului de 
Miniștri al URSS nr.270 din 06 aprilie 1964, publicat în Сборник Постановлении 
СССР, nr.5, 1964, p.36.

51 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Ediţia a II-a. 
Editura ARC. Chișinău, 2006, p.603.
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De asemenea, dacă în condiţiile de mai sus ar rezulta pagube pentru calea 
ferată, pe lângă penalităţi, expeditorul este obligat să repare prejudiciile cauza-
te și chiar să răspundă din punct de vedere penal52.

În practică adeseori apar conflicte în legătură cu reţinerea vagoanelor la des-
cărcare. Fie că ora de sosire nu este fixată, fie din alte motive, însă vagoanele căii 
ferate sunt reţinute. Calea ferată invocă că reţinerea s-a produs din vina destina-
tarului care nu a reușit în termen să descarce mărfurile, în timp ce destinatarul 
motivează că vagoanele au sosit cu întârziere la staţia de destinaţie a căii ferate și el 
a fost informat cu întârziere despre faptul parvenirii acestora în staţie. Ca exemplu 
în acest sens aducem o speţă, soluţionată de Curtea Supremă de Justiţie a R.M.:

S.A. „Calcar” din or.Anenii Noi a înaintat o cerere de chemare în judeca-
tă împotriva Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, solicitând restituirea sumei de 
25.182 lei luată de pârât din contul personal al S.A. „Calcar” cu titlu de plată în 
legătură cu reţinerea vagoanelor sub descărcare.

Prin hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscripţie acţiunea înainta-
tă de S.A. „Calcar” a fost admisă integral, cu încasarea din contul Î.S. „Calea 
Ferată din Moldova” în folosul S.A. „Calcar” a datoriei în mărime de 25.182 
lei. Nefiind de acord cu hotărârea instanţei de fond, Î.S. „Calea Ferată din Mol-
dova” a declarat apel împotriva acesteea. Curtea de Apel Economică a respins 
apelul depus de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” motivând că este neîntemeiat 
și a menţinut în acest sens hotărârea instanţei de fond.

Nefiind de acord cu ambele hotărâri luate de instanţele judecătorești, ca-
lea ferată a formulat recurs. Examinând recursul, Colegiul economic al Curţii 
Supreme de Justiţie a R.M. a decis că el este inadmisibil din următoarele con-
siderente: 1) reţinerea vagoanelor sub descărcare a avut loc nu din vina S.A. 
„Calcar”, ci din vina recurentului Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, una din 
subdiviziunile căreea – Secţia lucrări de încărcare-descărcare Chișinău – se 
obligase prin contract să descarce la timp încărcăturile sosite și să nu admită 
staţionarea vagoanelor supranormă; 2) argumentele recurentului Î.S. „Calea 
Ferată din Moldova” precum că banii au fost ridicaţi legal, în temeiul art.64 
din Codul transportului feroviar, pentru utilizarea vagoanelor și nu pentru sta-
ţionare supranormă, nu pot fi reţinute ca întemeiate, ele fiind combătute prin 
probele anexate la dosar.

52 Cojocari E., Cornaciu I. Răspunderea juridică civilă contractuală pentru prejudiciile 
cauzate de transportul feroviar în România. Materialele Conferinţei teoretico-știinţi-
fice internaţionale „Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”, 25-26 
ianuarie 2003 (mun. Bălţi). Chișinău: „Tipografia Centrală”, 2003, p.856.
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Mai mult decât atât, reieșind din prevederile art.64 din Codul transportu-
lui feroviar, pentru timpul aflării vagoanelor la dispoziţia expeditorului sau a 
destinatarului și pentru perioada de așteptare a căii ferate, ca urmare a tragerii 
sau preluării vagoanelor cu întârziere, ei achită plăţi de utilizare a vagoanelor, 
calculate cu ora. Or, în speţă reţinerea vagoanelor sub descărcare nu a avut loc din 
culpa S.A. „Calcar”, – fapt demonstrat prin hotărârile instanţelor judecătorești 
care se bucură de autoritatea lucrului judecat, ci reţinerea s-a produs din vina Î.S. 
„Calea Ferată din Moldova”. Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a respins recursul 
declarat de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, motivând că el este nefondat53.

10.9. Răspunderea pentru integritatea mărfurilor
10.9.1. Consideraţii generale (exemple din jurisprudenţă)
Cărăușul poartă răspundere materială pentru pierderea, lipsa, deteriora-

rea mărfurilor, dacă aceste acţiuni au avut loc între momentul preluării și cel 
al livrării mărfurilor. Cărăușul este răspunzător pentru întârzierea aducerii 
mărfurilor la destinaţie, dar și pentru neexecutarea altor obligaţii contractuale 
(art.1007 alin.(1) Cod civil).

Așadar, calea ferată poartă răspundere pentru marfa preluată la transport, 
începând cu momentul preluării ei de la expeditor și până la remiterea către 
persoana îndreptăţită să dispună. În tot acest interval de timp, mărfurile se vor 
afla în paza juridică a căii ferate, ea fiind răspunzătoare inclusiv pentru afla-
rea mărfurilor la depozitele sale. Calea ferată se poate elibera de paza juridică 
a mărfurilor, dacă pe tot parcursul transportării, mărfurile vor fi însoţite de 
un reprezentant al expeditorului sau al destinatarului, special angajat în acest 
scop. Pentru a înţelege mai bine, vom aduce un exemplu din practica judicia-
ră în care instanţele judecătorești au hotărât unanim că calea ferată răspunde 
pentru mărfurile preluate la transport.

În speţă, SRL „Astra” a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva 
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, invocând că la momentul recepţionării mărfii 
de la calea ferată, s-a depistat lipsa a 314 saci cu ciment alb, cauzându-i-se un 
prejudiciu de 3250 dolari SUA.

Instanţa de fond a admis acţiunea, hotărârea fiind menţinută și de Curtea 
de Apel Economică. Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie, examinând 
cauza în ordine de recurs a susţinut ca legală și întemeiată soluţia dată de in-

53 Decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 17 
februarie 2008, dosarul nr.2rae-40/09. Arhiva Judecătoriei Economice de Circumscrip-
ţie, mun.Chișinău. 
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stanţele inferioare. În decizia luată, Curtea Supremă de Justiţie motivează că 
așa cum rezultă din documentele de transport, vagoanele cu marfă au fost pre-
luate de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova” la 18.05.02 și distribuite în adresa 
destinatarului SRL „Astra”, pe linia căii ferate Berești-Ungheni. În perioada de 
până la 20.05.02, vagoanele s-au aflat sub paza Î.S. „Căii Ferate din Moldova”.

În raportul de expertiză întocmit de expertul de pe lângă filiala Ungheni a 
Camerei de Comerţ și Industrie, a fost reflectată starea podelei din vagoane și 
modul în care au fost încărcaţi sacii cu ciment în vagoane. La momentul des-
cărcării mărfurilor a fost perfectat actul de primire, semnat de reprezentan-
tul reclamantului, de inspectorul biroului vamal Ungheni și de colaboratorul 
poliţiei transport. Actul comercial privind constatarea lipsei mărfii nu a fost 
întocmit, din cauza refuzului staţiei de cale ferată. În fine, Curtea Supremă de 
Justiţie a decis că calea ferată poartă răspundere pentru integritatea mărfurilor 
aflate sub supravegherea sa și este obligată să le aducă cu grijă la staţia de desti-
naţie, în adresa destinatarului indicat în scrisoarea de trăsură54.

10.9.2. Pierderea mărfurilor
Potrivit art.132 din Codul transportului feroviar, mărfurile se consideră 

pierdute dacă nu au fost eliberate destinatarului, la cererea acestuia, în ter-
men de 30 de zile de la data expirării termenului de transportare indicat în 
scrisoarea de trăsură. Mărfurile care au sosit după expirarea acestui termen, 
destinatarul este în drept să refuze a le primi. În asemenea situaţie, staţia de 
cale ferată poate să le comercializeze. Subliniem că după expirarea celor 30 de 
zile în care marfa trebuia adusă la destinaţie, destinatarul nu trebuie să aducă 
careva dovezi, deoarece prezumţia pierderii mărfii se instituie de drept.

În legătură cu termenul de 30 de zile după expirarea căruia marfa poate fi 
considerată pierdută, profesorul А.В.Расулов are o părere critică, atenţionând 
că termenul ar fi exagerat de mare: „Nu înţelegem de ce expeditorul (sau desti-
natarul) mărfii ar trebui să aștepte atâta timp pentru ca marfa să fie recunoscu-
tă pierdută și el să poată primi despăgubirea în schimbul pierderii ei. Luând în 
consideraţie că în relaţiile economiei de piaţă o asemenea așteptare îndelunga-
tă este în detrimentul afacerilor și poate aduce pagube comercianţilor, devine 
foarte clar că termenul de 30 de zile trebuie revăzut, în sensul micșorării lui 

54 Decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova 
din 25 octombrie 2004, dosarul nr.2rae-142/04. Arhiva Judecătoriei Economice de Cir-
cumscripţie, mun.Chișinău.
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de 2 ori”55. Ne raliem la opinia menţionată de А.В.Расулов și venim cu aceeași 
întrebare: de ce un termen de 30 de zile?

Suprafaţa teritorială a Republicii Moldova este relativ mică și dacă în Fe-
deraţia Rusă, a cărei teritoriul este incomparabil mai mare, acest termen este 
considerat nepotrivit și se recomandă micșorarea lui de 2 ori, atunci în Codul 
transportului feroviar al R.M. cu atât mai mult, el ar trebui redus de 10 ori.

Or, cum am putea explica paradoxul care se întâmplă în practică atunci când 
doi comercianţi, A (fabrica de vinuri din or.Cahul) și B (fabrică de producere a 
sticlei din mun.Chișinău), având relaţii de vânzare-cumpărare a unui lot de sticle 
pentru îmbutelierea vinurilor, apelează la serviciile de transport ale căii ferate, 
iar aceasta nu prezintă marfa în termen. Fabrica A trebuie să aștepte 30 de zile 
și numai după aceasta să fie în drept a cere contravaloarea mărfii, timp în care 
ea nu-și va putea realiza producţia, suportând pierderi considerabile în afacerile 
sale. Este știut faptul că distanţa de la Chișinău până la Cahul poate fi traversată 
cu trenul în aproximativ 6 ore, și atunci ne întrebăm, la ce bun 30 de zile?

Mai mult ca atât, la art.132 din Codul transportului feroviar este stabilit 
încă un termen, și mai îndelungat, de 4 luni pentru transportul mărfurilor 
în trafic mixt direct. Potrivit legii, numai după expirarea a 4 luni de la data 
primirii mărfurilor pentru transportul în traficul mixt direct (feroviar-auto, 
feroviar-naval, feroviar-maritim sau feroviar-aerian), marfa va putea fi consi-
derată pierdută. Criticele în cazul dat rămân a fi aceleași, de aceea este necesară 
micșorarea și acestui termen, el fiind exagerat de mare. Subliniem că atât în 
primul, cât și în al doilea caz, la fixarea termenelor din legislaţia feroviară nu 
s-a ţinut cont de specificul naţional, realizându-se o simplă preluare a norme-
lor juridice din legislaţia altor state, în special din Regulamentul transportului 
feroviar al fostei URSS.

10.9.3. Semnificaţia cuvintelor „pierdere”,  
 „deteriorare” și „avarie” a mărfii

În literatura de specialitate sunt redate mai multe opinii cu referire la noţiu-
nea de pierdere a mărfii în transportul feroviar. C.Stanciu specifică că o pierde-
re a mărfii există în cazul în care, din culpa cărăușului marfa nu a fost eliberată 
destinatarului așa cum a fost predată ea de către expeditor, sub aspect cantitativ 

55 Расулов А.В. Ответственность железной дороги за несохранность принятого к пе-
ревозке груза, publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), nr.3, 2002, p.26-27. 
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și calitativ56. А.В.Морозов aduce mai multe explicaţii, că semnificaţia juridică 
a „pierderii mărfii” este mai largă decât înţelesul obișnuit al pierderii mărfii. 
Chiar dacă marfa în realitate nu a fost pierdută și continuă să se afle în posesia 
cărăușului, din punct de vedere juridic ea se poate considera ca pierdută.

Este greșită părerea celor care susţin că marfa nu mai este pierdută dacă 
cărăușul a fost înștiinţat despre locul aflării ei. Subliniem că legea nu leagă 
noţiunea de pierderea mărfii cu momentul informării cărăușului despre locul 
aflării ei. Pentru a considera marfa ca pierdută se ia în calcul numai faptul ne-
predării în termen a mărfii, indiferent de înștiinţare57.

Din nefericire, constatăm că legislaţia feroviară nu aduce explicaţii, ce am 
putea înţelege prin „pierdere totală”, „pierdere parţială”, „deteriorare” și „ava-
rie”? Termenii respectivi sunt utilizaţi frecvent în Codul transportului feroviar 
însă înţelesul lor nu este redat. De aici apare și pericolul ca printr-o înţelege-
re greșită a legii, să fie aplicată o altă normă juridică decât cea care ar trebui 
aplicată. Aceasta poate avea loc în special în faza de soluţionare a conflictului, 
atunci când destinatarul înaintează căii ferate o reclamaţie prealabilă. Nea-
vând o pregătire juridică, există riscul ca destinatarul să nu depisteze eroarea 
de drept comisă de calea ferată și să accepte o altă despăgubire decât cea care i 
se cuvenea în cazul aplicării corecte a legii.

Din aceste considerente, pentru mai multe detalii vom apela la doctrina de 
specialitate. Pierderea este totală atunci când marfa nu a fost predată destina-
tarului, a fost distrusă (evaporată, arsă) sau furată, când lipsește întregul trans-
port, adică vagonul, coletul sau coletele. Pierderea este parţială în cazul lipsei 
unei părţi, a unor colete din totalul încărcăturii sau a unei părţi din conţinutul 
coletului. Pierderea parţială a unui bun indivizibil este asimilată cu pierde-
rea totală. Avaria este o modificare negativă a însușirilor mărfii, o alterare a 
calităţii, ceea ce determină o diminuare a valorii ei. Avaria se poate datora: 
spargerii, crăpării, îndoirii, zgârierii, decolorării, pătării, ruginirii, putrezirii, 
amestecului cu alte corpuri, care duc la diminuarea valorii sau la devalorizarea 
completă a mărfii58.

În Codul transportului feroviar, noţiunile „deteriorare” și „alterare” (art.128-
130) sunt utilizate ca cuvinte sinonime, în timp ce în doctrină (В.Г.Баукин) se 

56 Stanciu C. Dreptul transporturilor. Editura C.H.Beck. București, 2008, p.302.
57 Морозов А.В. Классификация видов несохранности груза при железнодорожной 

перевозке, publicat în Правоведение, nr.6, 1988, p.92-93.
58 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Juni-

mea, Iași, 2002, p.111.
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menţionează că alterarea constituie o diminuare a calităţii mărfii sau pierderea 
calităţilor ei utile, și care se produce, de regulă, din cauza factorilor chimici. 
La baza deteriorării stau factorii mecanici, prin care se acţionează din exteri-
or. Alterarea și deteriorarea pot fi ușor delimitate. Alterarea reflectă mai mult 
starea finală în care a ajuns marfa, în timp ce deteriorarea este legată de posi-
bilitatea de refacere a mărfii59. Cu toate acestea, consecinţele juridice ale alte-
rării și deteriorării sunt aceleași, motiv din care Codul transportului feroviar le 
întrebuinţează ca cuvinte sinonime.

În ce privește „avaria”, terminologia folosită în privinţa acestui termen este 
foarte diferită, motiv din care este necesară stabilirea corectă a semnificaţiei 
acestui cuvânt. Există mărfuri care datorită caracteristicilor proprii sau dato-
rită condiţiilor în care sunt preluate la transport, pierd din greutatea iniţială. 
Apar astfel diferenţe cantitative între greutatea mărfii înscrisă în documentul 
de transport și greutatea mărfii ajunsă la destinaţie.

Codul transportului feroviar asimilează avaria mai mult cu un accident. Ex-
peditorul de mărfuri poartă răspundere pentru situaţiile de avarie, de poluare 
și de infectare a mediului, precum și de întreruperea circulaţiei trenurilor pro-
duse din culpa lui. Aceeași răspundere o poartă și calea ferată în cazul în care 
avaria a fost provocată din culpa ei (art.46). Este foarte important că imediat 
ce au fost înștiinţaţi despre situaţia de avarie, expeditorul, destinatarul și calea 
ferată au obligaţia de a colabora și a trimite urgent la faţa locului un reprezen-
tant al lor, pentru a ajuta la înlăturarea consecinţelor avariei.

10.9.4. Actul comercial
Actul comercial se întocmește de calea ferată, din oficiu sau la cererea desti-

natarului, în 3 exemplare și se completează fără ștersături, răzuiri și corectări. 
Se semnează de către angajatul căii ferate care a luat parte la verificare și de 
destinatar. În cuprinsul actului comercial se face descrierea stării mărfii și a 
circumstanţelor care au determinat întocmirea lui. Se interzice înscrierea în 
actul comercial a unor presupuneri și concluzii privind cauzele neasigurării 
integrităţii mărfurilor ori privind vinovăţia uneia din părţi. La întrebările din 
formularul actului comercial trebuie să fie date răspunsuri precise (art.154 alin.
(7) Codul transportului feroviar). O atenţie deosebită se atrage datelor ce ţin 
de încărcarea, amplasarea, fixarea și descărcarea mărfurilor, deoarece în baza 
acestor date pot fi depistate cauzele care au dus la prejudicierea mărfurilor.

59 Баукин В.Г. Ответственность за нарушение обязательства железнодорожной пере-
возки грузов, publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), nr.4, 2004, p.27-28.
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Persoanele care au participat la verificarea mărfurilor sunt obligate să sem-
neze actul comercial, iar dacă una dintre ele nu este de acord, ea poate doar 
să-și înscrie rezervele sale în cuprinsul documentului. Întocmirea corectă a 
actului comercial are o mare importanţă, deoarece de felul în care el a fost 
întocmit, depinde posibilitatea încasării de la partea vinovată a prejudiciilor 
pentru marfa pierdută ori deteriorată60.

Însă Codul transportului feroviar nu dă răspuns la o întrebare: dacă calea 
ferată întocmește din oficiu actul comercial, la care destinatarul nu participă, 
este sau nu este valabil un asemenea document?

Apare și altă întrebare, dacă calea ferată refuză întocmirea actului comer-
cial, cum se va proceda? În doctrină (Г.Б.Астановский, В.Т.Смирнов) se men-
ţionează că în asemenea caz, la adresarea cu acţiune în instanţa de judecată, 
alături de reclamaţia care a fost înaintată căii ferate, reclamantul va trebui să 
anexeze copia cererii prin care s-a solicitat verificarea mărfii și întocmirea ac-
tului comercial. De asemenea, se va anexa răspunsul în scris al șefului staţiei de 
calea ferată (dacă un asemenea răspuns există) prin care s-a refuzat întocmirea 
actului comercial61.

10.9.5. Felurile prejudiciului. Regulile de reparare a prejudiciului
Dacă calea ferată nu și-a respectat obligaţiile asumate prin contractul de 

transport, ea va fi obligată să repare expeditorului sau destinatarului, după caz, 
daunele provocate. Așa cum s-a subliniat, repararea prejudiciului va cuprinde:
a) pagubele efective – costul real al mărfurilor pierdute, distruse sau deterio-

rate;
b) venitul ratat – acele beneficii pe care expeditorul sau destinatarul le-ar fi putut 

obţine în condiţiile unui transport adecvat. Însă nu orice venit ratat va fi com-
pensat, ci numai cel confirmat prin documente, ce atestă că: a) un asemenea 
venit cu certitudine ar fi existat, b) motivul ratării venitului să se regăsească 
anume în faptul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către calea ferată.

 Calea ferată este obligată să repare și prejudiciul provocat ca urmare a în-
târzierii în livrarea mărfii la staţia de destinaţie. În acest sens, prin art.1014 
alin.(4) din Codul civil este prevăzut că dacă încărcătura a fost livrată cu 
întârziere, iar cel îndreptăţit să dispună dovedește că prin aceasta a suferit 

60 Бунделева Н. Судебная практика. Утрата груза при железнодорожной перевозке, 
publicat în Журнал „Юрист” (Republica Belarusi), nr.1, 2004, p.47.

61 Астановский Г.Б. Смирнов В.Т. Контейнерные перевозки на железнодорожном 
транспорте. Издательство „Юридическая литература”. Москва, 1976, p.389.
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un prejudiciu, cărăușul va plăti o despăgubire, însă numai până la valoarea 
transportului.

c) prejudiciul moral – deși legea nu prevede acest lucru, totuși ea nu interzice. 
Mai mult ca atât, prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. 
nr.9 din 09.10.2006 „Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată 
a legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral”62, se explică 
faptul că este în drept să depună cerere în instanţa de judecată cu privire 
la repararea prejudiciului moral nu numai persoana fizică, dar și persoana 
juridică, în cazul refuzului nejustificat de a i se rezolva cererea sa referitoa-
re la un drept recunoscut de lege (pct.21)63.

d) taxa de transport și alte cheltuieli aferente, în temeiul art.130 alin.(3) din 
Codul transportului feroviar, potrivit căruia, odată cu compensarea valo-
rii mărfurilor pierdute, lipsă sau deteriorate (alterate), calea ferată restituie 
taxa de transport și alte plăţi aferente, încasate proporţional cu cantitatea 
de marfă prejudiciată64.

 Pe lângă restituirea taxei de transport (în caz de pierdere totală a încăr-
căturii – integral, în caz de pierdere parţială – proporţional), cărăușul va 
mai restitui taxele vamale, cheltuielile de conservare a mărfii, primele de 
asigurare, cheltuielile suportate în legătură cu o nouă aranjare a mărfurilor 
în mijlocul de transport, cheltuielile de expertizare, cele de evaluare a în-
tinderii prejudiciului ș.a.65

Regulile reparării prejudiciilor de către calea ferată sunt stabilite la art.130 
din Codul transportului feroviar. Astfel, calea ferată repară prejudiciul produs 
în timpul transportului de mărfuri, în cazul: a) pierderii sau lipsei mărfurilor 
– în mărimea valorii totale sau parţiale a mărfurilor; b) deteriorării (alterării) 

62 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. nr.9 din 09.10.2006 „Cu privire la 
aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea preju-
diciului moral”, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
2007, nr.2, p.19-24.

63 Celelalte situaţii menţionate la pct.21, în care persoana juridică poate solicita repararea 
prejudiciilor morale, le considerăm a nu fi relevante pentru obiectul nostru de studiu, 
și anume: „când se consideră lezată prin afirmaţii neadevărate făcute în presă sau vătă-
mată în drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ”. 

64 Conform art.1014 alin.(3) din Codul civil, acestea sunt taxele de transport, taxele va-
male, alte cheltuieli de transport, și anume, în cazul pierderii totale a încărcăturii, ele se 
restituie integral, iar în cazul pierderii parţiale – parţial.

65 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Ediţia a II-a. 
Editura ARC. Chișinău, 2006, p.608.
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mărfurilor – în mărimea sumei cu care s-a diminuat valoarea lor, iar dacă 
recuperarea părţii deteriorate (alterate) a mărfurilor este imposibilă – în mări-
mea valorii lor totale; c) pierderii, lipsei sau deteriorării (alterării) mărfurilor 
predate pentru transport cu valoare declarată – în mărimea valorii declarate.

Principala dificultate se referă la modul de determinarea a valorii mărfuri-
lor. Cu alte cuvinte, cât costa marfa care se afla în mijlocul transport? În primul 
rând, valoarea mărfurilor se determină conform preţului indicat în factura 
vânzătorului sau în contract, iar în lipsa acestora – la preţul perceput, de regu-
lă, în împrejurări comparabile, pentru mărfuri de același fel (alin.(2) art.130 
Codul transportului feroviar)66. Subliniem că aprecierea costului mărfii în baza 
facturii vânzătorului este posibilă în cazul în care marfa a fost cumpărată de 
către expeditor, cu scopul de a o transmite destinatarului, însă poate fi oferită 
și o altă interpretare, și anume: situaţia când între expeditor și destinatar a fost 
încheiat contract de vânzare-cumpărare, în care expeditorul are rol de vânză-
tor, iar destinatarul mărfii – cumpărător.

În acest ultim exemplu, este posibil ca taxa de transport să fie inclusă în 
preţul mărfii. Dacă acest lucru a avut loc, atunci restituirea prejudiciului pen-
tru pierderea sau deteriorarea mărfii presupune și restituirea taxei de trans-
port. În schimb dacă taxa de transport nu a fost inclusă în costul mărfii, atunci 
cărăușul, pe lângă prejudiciul legat de pierderea ori deteriorarea mărfii, va re-
stitui și taxa de transport, proporţional cu gradul de prejudiciere a mărfii.

În ce privește preţul inclus în contract, ar fi soluţia cea mai reușită pentru 
evitarea conflictelor, deoarece costul mărfii este fixat din start în contractul de 
transport. Problema, însă, care se ivește, ţine de corectitudinea sumei înscrise 
în contract. În practică, scrisoarea de trăsură (care ţine locul contractului de 
transport) o întocmește expeditorul mărfii, ceea ce atrage riscul ca el să înscrie 
unilateral o sumă diferită, ce nu ar corespunde costului real al mărfii, iar în 
caz de prejudiciere în timpul transportului, calea ferată va fi obligată să resti-
tuie suma indicată în contractul de transport și neverificată de el la momentul 
încheierii contractului.

66 Alte reglementări sunt cuprinse la art.1014 alin.(2) din Codul civil: „valoarea încărcă-
turii se determină în baza preţului de bursă, iar în lipsa unui asemenea preţ, în baza 
preţului de piaţă, iar în lipsa unor asemenea preţuri, la preţul obișnuit al bunurilor cu 
aceleași caracteristici”.
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10.9.6. Răspunderea expeditorului în legătură cu supraîncărcarea  
 și deteriorarea mijlocului de transport

Expeditorul este obligat să încarce mărfurile într-un volum care să corespun-
dă normelor tehnice. Nu se admite depășirea limitelor de încărcare a mijloacelor 
de transport. În cazul în care vagoanele și containerele au fost supraîncărcate, la 
cererea cărăușului, expeditorul va fi obligat să descarce mărfurile. În schimb pot 
fi admise la transport mărfurile în cazul în care ele nu acoperă pe deplin capa-
citatea de transport a vagoanelor și containerelor. Dacă normele tehnice pentru 
acele vagoane și containere nu sunt fixate, atunci expeditorul va trebui să încarce 
mărfurile folosind întreaga capacitate a mijloacelor de transport.

Pentru încărcarea vagonului și containerului peste limita capacităţii lor de 
încărcare, expeditorul plătește amendă în mărimea a 5 taxe de transport, iar în 
cazul avariilor, expeditorul va trebui să repare și prejudiciul cauzat căii ferate 
(art.140 Codul transportului feroviar).

Cea mai confuză formulare în legătură cu răspunderea pentru prejudici-
erea vagoanelor și containerelor o vedem cea de la art.142 a Codului trans-
portului feroviar. Conform prevederii legale, în cazul deteriorării sau pierderii 
vagoanelor și containerelor puse la dispoziţie de calea ferată, expeditorii și des-
tinatarii mărfurilor sunt obligaţi să le repare sau să achite căii ferate amendă în 
mărimea încincită a valorii vagoanelor și containerelor deteriorate sau pierdute. 
Totodată, ei vor recupera căii ferate pagubele în partea neacoperită de amendă, 
suportate de ea în urma deteriorării sau pierderii vagoanelor și containerelor.

În primul rând, nu este clar ce fel de amendă urmează a fi achitată. Legea nu 
fixează care ar fi cuantumul concret al acestei noi categorii de amenzi, în procen-
te sau în valută naţională. Am putea înţelege că această amendă se calculează re-
ieșindu-se din preţurile vagoanelor și containerelor la data deteriorării sau pier-
derii lor, însă persistă aceeași problemă, că modul de calculare a amenzii nu este 
determinat. În același timp, se crează impresia că prin amendă s-ar subînţelege 
achitarea în mărime încincită a costului vagoanelor și containerelor deteriorate 
sau pierdute, proporţional gradului lor de deteriorare sau de pierdere (parţială).

Dispoziţia legală potrivit căreea expeditorul și destinatarul vor recupera 
căii ferate pagubele, în partea neacoperită de amendă, suportate de ea în urma 
deteriorării sau pierderii vagoanelor și containerelor, la fel nu este formulată 
adecvat. Se crează o confuzie de interpretare a normei juridice. Ce a avut în ve-
dere legiuitorul, că se repară partea din costul unităţilor de transport, rămasă 
neacoperită prin amendă sau și venitul ratat de pe urma sistării utilizării lor în 
circuitul comercial?
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Răspunderea destinatarului. Destinatarul mărfurilor poartă răspundere 
patrimonială pentru alterarea mărfurilor, produsă din motivul descărcării și 
scoaterii lor cu întârziere, precum și din motivul staţionării, din culpa sa, a 
vagoanelor pe liniile staţiei de cale ferată (art.62 alin.(3) Codul transportului 
feroviar).

10.9.7. Sarcina probaţiunii și exonerarea de răspundere
Codul transportului feroviar stabilește cazurile de exonerare de răspundere 

a cărăușului din transportul feroviar de mărfuri la art.128 și la art.129. Deose-
birea dintre regulile exonerării de răspundere stabilite în aceste două artico-
le din Codul transportului feroviar constă în faptul că în primul caz (art.128) 
operează prezumţia vinovăţiei cărăușului și el va putea fi liberat de răspundere 
numai dacă va aduce proba contrarie. În schimb în al doilea caz (art.129) este 
instituită prezumţia nevinovăţiei cărăușului, iar dacă expeditorul sau destina-
tarul vor reuși să aducă dovezi contrarii, care să confirme vinovăţia căii ferate 
la prejudicierea mărfurilor, atunci prezumţia dată dispare și în privinţa căii 
ferată va fi angajată răspunderea civilă.

În așa mod, potrivit Codului transportului feroviar cărăușul va obţine exo-
nerarea de răspundere, dacă va putea dovedi că neasigurarea integrităţii măr-
furilor au fost cauzate din motive ce nu-i sunt imputabile, cum sunt: a) culpa 
expeditorului sau a destinatarului; b) natura mărfii supusă uscării, evaporării, 
spargerii etc.; c) lipsa sau defectele ambalajului, care nu au putut fi observate 
după aspectul lor exterior la primirea mărfurilor; d) predarea pentru transport 
a mărfurilor a căror umiditate depășește norma stabilită (art.128).

În schimb conform art.129 din Codul transportului feroviar, calea ferată 
este scutită de răspundere pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea mărfuri-
lor primite la transport în cazul în care: a) mărfurile au sosit în vagon sau în 
container în stare bună, cu sigilii și plombe intacte; b) lipsa sau deteriorarea 
mărfurilor a fost cauzată de motive naturale; c) mărfurile au fost însoţite de re-
prezentantul expeditorului sau al destinatarului de mărfuri; d) lipsa mărfuri-
lor nu depășește normele perisabilităţii naturale; e) pierderea, lipsa sau deteri-
orarea mărfurilor a fost cauzată de informaţiile false, incomplete sau inexacte, 
înscrise de expeditor în scrisoarea de trăsură.

Norme privind exonerarea cărăușului de răspundere în transportul de 
mărfuri sunt prevăzute și în Codul civil al R.M. (art.1008). Făcând o analiză 
comparativă, estimăm că nu există diferenţe esenţiale faţă de normele similare 
fixate în Codul transportului feroviar. Luând în considerare că Codul transpor-
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tului feroviar este lege organică specială, regulile sale cu privire la exonerarea 
de răspundere se vor aplica în mod prioritar faţă de cele stabilite de Codul civil.

În practica judecătorească se cunosc cazuri când marfa a fost adusă la staţia 
de destinaţie în stare bună, cu sigiliile și plombele intacte, fără urme de deteri-
orare, pe când în interiorul vagonului-cisternă lipsea o cantitate importantă de 
marfă (alcool etilic). Chiar dacă s-a întocmit o expertiză în acest sens, nu s-a 
putut dovedi vinovăţia căii ferate pentru lipsa alcoolului din cisterne. În con-
secinţă, singurul vinovat în cauza dată a rămas a fi expeditorul mărfii care în 
scrisoarea de trăsură a înscris o cantitate de alcool etilic, dar în vagonul-cisternă 
a turnat mai puţin. Problema putea fi evitată din start dacă reprezentantul căii fe-
rate, înainte de preluarea mărfii la transport, ar fi verificat corespunderea datelor 
din scrisoarea de trăsură cu cele de fapt, lucru care, spre regret, nu a fost efectuat.

În speţă, SRL „Plus-Acam” a înaintat cerere de chemare în judecată către 
Î.S. „Calea Ferată din Moldova” solicitând să i se plătească despăgubirile pen-
tru marfa care lipsește în vagoanele-cisterne ajunse la punctul de destinaţie. Se 
menţionează că la adresa SRL „Plus-Acam” a sosit cisterna N-02508 cu alcool 
etilic, însoţită de trenul N-0311. Când a fost deschisă cisterna, s-a depistat un 
neajuns considerabil de alcool etilic. În prezenţa reprezentantului căii ferate, 
a SRL „Plus-Acam” și a Camerei de Comerţ și Industrie s-a întocmit un act 
special în acest sens. În cererea de chemare în judecată SRL „Plus-Acam” soli-
cită încasarea de la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a prejudiciului material în 
sumă de 116.597 lei.

Judecătoria Economică de Circumscripţie a admis acţiunea, în schimb Cur-
tea de Apel Economică a pronunţat o hotărâre de respingere a acţiunii. Prin 
decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie a R.M., decizia in-
stanţei de apel a fost casată și cauza remisă spre rejudecarea la Curtea de Apel 
Economică, motivându-se că la judecare nu au fost apreciate toate circumstan-
ţele cauzei. Rejudecând pricina în apel, instanţa a adoptat o nouă hotărâre prin 
care acţiunea a fost respinsă. Decizia a fost contestată cu recurs.

Respingând recursul, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a invocat preve-
derile art.129 pct.(a) din Codul transportului feroviar în conformitate cu care 
calea ferată este scutită de răspundere pentru lipsa din conţinutul mărfurilor 
dacă mărfurile au fost predate destinatarului în stare bună, având toate sigi-
liile și plombele intacte și fără urme de acces la marfă. Prin actul comercial 
de deschidere întocmit la faţa locului, atât reprezentanţii reclamantului, cât 
și reprezentanţii pârâtului au confirmat că toate sigiliile erau intacte, ceea ce 
atestă starea bună a vagonului cisternă N-02508. Mai mult ca atât, instanţa 
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de recurs a motivat faptul că calea ferată nici nu era obligată să participe la 
verificarea mărfii adusă la destinaţie, deoarece în cazul când marfa (alcoolul) 
sosește la staţia de destinaţie în cisternă în stare bună, cu sigiliile expeditorului 
intacte și corect aplicate, urmează a fi primită de destinatar fără participarea 
reprezentantului staţiei.

Astfel, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a decis că faţă de Î.S. „Calea Ferată 
din Moldova” nu poate fi angajată răspunderea pentru neajunsul alcoolului și 
recursul înaintat de către SRL „Plus-Acam” a fost respins67.

11. Asigurarea mărfurilor din transportul feroviar
În primul rând, legea (Codul civil și Codul transportului feroviar) nu im-

pune și nici nu interzice asigurarea mărfurilor care urmează a fi transportate 
pe calea ferată. Luând în considerare că „în dreptul privat tot ceea ce nu se 
interzice, înseamnă că se permite”, ajungem la concluzia că până la începerea 
transportului, se poate apela la o companie de asigurări în vederea încheierii 
unui contract de asigurare a mărfurilor.

Așadar, asigurarea mărfurilor în transportul feroviar rămâne la discreţia 
părţilor. Interesul mai mare ca marfa să fie asigurată aparţine expeditorului, 
deoarece el ar fi „partea mai slabă” în contractul de transport al mărfurilor. Ex-
peditorul este cel mai dezavantajat și acest lucru se explică prin faptul că legea 
atribuie transportatorului o răspundere limitată pentru prejudiciile survenite 
din contractul de transport. Situaţia respectivă convine transportatorului, în 
timp ce expeditorul se află sub riscul de a nu-și acoperi cheltuielile în legătură 
cu pierderea, distrugerea sau deteriorarea mărfurilor sale. Se ajunge la o situaţie 
de paradox, când calea ferată, cu vinovăţie din partea ei nu execută obligaţiile 
asumate prin contract, iar legea o avantajează, fixând că ea nu va răspunde inte-
gral, ci până la o anumită sumă, prevăzută de lege. De partea cealaltă, expedito-
rul de mărfuri suportă pierderi considerabile, având relaţii de afacere, contracte 
comerciale în curs de executare, venituri ratate și clientelă, iar legea îi atribuie o 
despăgubire limitată, ceea ce nu acoperă pagubele suportate.

O soluţie ar fi ca în Codul transportului feroviar să fie inserată o normă ce ar 
stabili obligativitatea asigurării mărfurilor. Până atunci însă, asigurarea măr-

67 Decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. din 23 iunie 
2005, dosarul nr.2rae-139/05; Decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Supreme de 
Justiţie a R.M. din 14 februarie 2006, dosarul nr.2rae-64/06. Arhiva Judecătoriei Eco-
nomice de Circumscripţie, mun.Chișinău.
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furilor în transportul pe calea ferată este una facultativă. În practică, cel mai 
frecvent marfa este asigurată de către expeditor, el având și interesul ca marfa 
să ajungă integră la punctul de destinaţie (reieșind din relaţiile comerciale pe 
care le are cu destinatarul).

Prin introducerea asigurării obligatorii a mărfurilor în transportul ferovi-
ar, ar dispărea și problema răspunderii limitate a căii ferate în raport cu expe-
ditorii de mărfuri6869. Compania de asigurări va prelua asupra sa riscurile de 
transport, iar în cazul apariţiei unor prejudicii, va achita expeditorului suma 
prejudiciului real suportat de către acesta.

68 Баукин В.Г., Гарбар А.В. Принцип ограниченной ответственности и страхование 
в сфере железнодорожных перевозок грузов, publicat în Правоведение (Federaţia 
Rusă), nr.1, 2008, p.51.
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1. Consideraţii generale asupra transportului maritim.  
Dreptul maritim

Noţiune. În sens larg, prin transport maritim se înţelege activitatea desfășu-
rată de subiectele dreptului privat, inclusiv activitatea desfășurată de către sta-
te, ca subiecte ale dreptului privat. Scopul poate fi atât comercial (obţinerea de 
venit), cât și necomercial (acordarea unui ajutor umanitar, acte de caritate etc.).

În sens restrâns, sfera transporturilor maritime se reduce la semnificaţia 
comercială a acestora, adică la folosirea navelor în scopul obţinerii de profituri, 
și anume: deplasarea pasagerilor (turiștilor), transportarea mărfurilor de di-
ferite feluri (cereale, cărbune, minereu de fier, petrol ș.a.), tehnică militară etc.

Avantajele transportului maritim. Avantajele faţă de alte tipuri de trans-
port sunt următoarele:
a) este mijlocul de transport cel mai ieftin, aducând economii importante ce-

lor ce-l folosesc;
b) permite transportarea mărfurilor aproape în orice zonă a globului (cel mai 

frecvent cu ieșire la mare prin râurile navigabile, cum este și cazul Republi-
cii Moldova, ce are ieșire la Marea Neagră prin portul Giurgiulești ampla-
sat în apropierea râului Dunărea);

c) nava maritimă poate încărca o cantitate foarte mare de mărfuri, rezerve de 
alimente, de apă potabilă, piese de schimb ș.a. La celelalte tipuri de trans-
port (auto, feroviar și aerian), asemenea posibilităţi sunt limitate.
Navă maritimă. Prin navă maritimă înţelegem orice construcţie plutitoa-

re, cu/sau fără propulsie (cu excepţia platformelor plutitoare și a sistemelor de 
colectare a informaţiei oceanice), utilizată în navigaţia maritimă comercială.

Asupra navelor maritime sunt posibile toate formele de proprietate prevă-
zute de legislaţie1. Singura excepţie în acest sens o constituie nava atomică. Ea 
reprezintă proprietatea exclusivă a statului.

Înregistrarea navei maritime. Înregistrarea tuturor navelor maritime și 
navale se face de către Întreprinderea de Stat „Registrul Naval”. Tipul servicii-
lor acordate și mărimea taxelor pentru aceste servicii sunt stabilite în anexele 
nr.3 și 4 la Hotărârea Guvernului R.M. nr.110 din 29.09.2006 cu privire la fon-

1 Momentul apariţiei dreptului de proprietate asupra navei maritime. Dreptul de propri-
etate asupra navei apare din momentul înscrierii ei în Registrul de stat al navelor din 
Republica Moldova. Dreptul de proprietate asupra navelor aflate în construcţie apare 
din momentul înscrierii lor în Registrul navelor în construcţie din Republica Moldova.
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darea Instituţiei publice „Căpitănia portului Giurgiulești” și Întreprinderii de 
Stat „Registrul Naval”2.

Odată cu înregistrarea navei, acesteea i se atribuie un certificat de naţio-
nalitate, ce confirmă dreptul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova.

Cine are dreptul la navigaţie maritimă comercială? În conformitate cu 
art.4 din Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M., pot desfăşura navigaţie 
maritimă comercială persoanele juridice şi fizice ce au în posesiune, în folosinţă 
sau cu titlu dispoziţie nave și care deţin licenţe pentru practicarea unei astfel de 
activităţi, eliberate de autorităţile competente.

Organul de stat competent în supravegherea activităţii și în eliberarea au-
torizaţiilor din sfera transportului maritim este Instituţia publică „Căpitănia 
portului Giurgiulești”.

Aspecte ce ţin de istoria apariţiei dreptului maritim. Primele reguli scrise 
consacrate transportului maritim se conţin în Codul lui Hammurapi3, în care 
se menţionează că „dacă are lor închirierea corabiei împreună cu cârmaciul ei, 
pentru a transporta pe mare pâine, ulei, citrice ș.a., și dacă cârmaciul corabiei 
din vina sa va pierde bunurile de pe corabie ori va scufunda corabia cu tot ce 
este în ea, atunci el va fi obligat să întoarcă proprietarului corabiei costul ei și 
valoarea bunurilor pierdute”.

Procesul de formare a bazei normative din transportul maritim de măr-
furi are o istorie îndelungată. Primele norme, ce reglementau relaţiile dintre 
proprietarii de corăbii și comercianţii ce doreau să-și transporte mărfurile pe 
mare, au apărut în antichitate. Anii ce au urmat, se caracterizează printr-o 
permanentă căutare de noi mijloace de îmbunătăţire a raporturilor de acest fel.

Pentru început, cel mai frecvent era utilizat contractul de „activitate în 
comun”, cunoscut în prezent ca contractul de societate civilă, în baza căruia 
participanţii, în scopul realizării comerţului pe mare, organizau în comun în-
treprinderi, împărţind între ei cheltuielile și câștigurile obţinute de la livrarea 
și vânzarea mărfurilor. Alteori, raporturile respective din transportul maritim 
se întocmeau în baza contractului de locaţiune (închiriere) a corabiei.

2 Hotărârea Guvernului R.M. nr.110 din 29.09.2006 cu privire la fondarea Instituţiei pu-
blice „Căpitănia portului Giurgiulești” și Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”, pu-
blicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.158-160/1220 din 06.10.2006. 

3 Hammurapi a fost împăratul Imperiului Babilonian în perioada 1792-1750 înainte de 
Hristos.
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La finele secolului al XVI-lea, transportul maritim de mărfuri se distinge 
ca activitate aparte în cadrul comerţului pe mare, ceea ce determină apariţia 
charterului. Mai târziu, odată cu efectuarea transportului regulat de mărfuri, 
i-a naștere conosamentul, document ce sta la baza încheierii contractelor de 
transport maritim de mărfuri.

În Imperiul Rus, spre exemplu, până la revoluţia din 1917, legislaţia nu re-
cunoștea existenţa contractului de transport, cu atât mai mult a contractului 
de transport maritim, iar raporturile de transport în acea perioadă erau regle-
mentate prin contractul de antrepriză. Cu alte cuvinte, dacă cineva dorea să 
transporte mărfurile pe mare, apela la proprietarul unei nave cu care trebuia 
să încheie contract de antrepriză4.

Primele legi în dreptul maritim au fost adoptate în Suedia (Codul maritim 
din 1667), mai apoi în Rusia (Regulile cu privire la comerţ din 1681 în care o 
parte importantă era consacrată dreptului maritim) și în alte state. În Anglia, 
spre exemplu, la baza alcătuirii dreptului maritim au stat precedentele judiciare.

Sistema sovietică de reglementare juridică a instituţiei transportului ma-
ritim de mărfuri era fundamentată pe acte normative subordonate legii emise 
de Ministerul Transporturilor. Codul navigaţiei maritime comerciale al URSS, 
ca și toată legislaţia sovietică, corespundea economiei centralizate de atunci și 
cuprindea norme ce reflectau puterea exclusivă a statului.

Transportul maritim de mărfuri reprezintă o instituţie juridică ce aparţine 
ramurii dreptului privat. Raporturile care apar în legătură cu efectuarea trans-
portului de mărfuri sunt raporturi patrimoniale. Pentru statul nostru, toate 
aceste raporturi juridice au caracter de internaţionalitate, deoarece Republica 
Moldova deţine un singur port maritim (Portul Internaţional Liber „Giurgiu-
lești”, cu ieșire la râul Dunărea, iar de acolo la Marea Neagră).

Dreptul maritim la etapa actuală. Până la apariţia dreptului maritim, au 
existat numeroase obiceiuri, numite uzanţe maritime, care s-au păstrat până 
la etapa actuală. Autorul И.В.Лукшин face referire că în prezent, dreptul ma-
ritim este divizat în trei subramuri: dreptul maritim naţional, dreptul maritim 
internaţional public (acordurile și contractele încheiate între state) și dreptul 

4 Хабибулаев А.Х. Национальные традиции становления и развития института 
морской перевозки груза в России (историко-правовой и сравнительно-право-
вой аспекты). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Специальность 12.00.01. Науч. рук. С.Б.Глушаченко. Санкт-
Петербург, 2008, p.6-7. 
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maritim internaţional privat (cuprinde norme de soluţionare a conflictelor ce 
apar în cadrul relaţiilor comerciale cu element de extraneitate)5.

Fiind o ramură de drept complexă, dreptul maritim cuprinde norme ale 
dreptului civil, administrativ, muncii, procesual-civile, penale și de drept in-
ternaţional. Mai mult ca atât, privit într-un sens larg, dreptul maritim conţine 
și diferite norme cu caracter tehnic, ce se referă în primul rând la securitatea 
transportului, construcţia navelor, protecţia mediului înconjurător, precum și 
la alte aspecte de navigaţie.

Bineînţeles, problemele ce ţin de partea tehnică a dreptului maritim nu vor 
fi abordate în cadrul unei discipline juridice, însă luate în totalitatea lor, aceste 
norme formează ramura dreptului maritim6, deoarece sunt interdependente și 
constituie un tot întreg7.

2. Caracteristici ale transportului maritim din Republica Moldova
2.1. Abordări cu privire la transportul maritim. Evoluţia istorică
Despre foloasele ce le aduceau Moldovei transportul de mărfuri pe mare, 

menţiona Dimitrie Cantemir, încă la începutul secolului al XVIII-lea, în lucra-
rea sa „Descrierea Moldovei”.

Dimitrie Cantemir scria că: „fluviul (Prutul – s.n.) le permite moldovenilor 
să-și transporte mărfurile lor spre Constantinopol și în alte părţi, spre cetăţile 
de pe litoralul Mării Negre, căpătând mult câștig în momentele norocoase”. 
Savantul enumeră și bogăţiile ţării ce se exportau peste hotare „cu nave negus-
torești de diferite neamuri”. Dunărea, Prutul și Nistrul fiind căi ieftine, dar și 
prielnice pentru transportarea mărfurilor.

În fiecare an, corăbiile transportau din Moldova medievală spre Turcia și 
ţările supuse ei, prin porturile Galaţi, Reni sau Chilia, o mulţime de bogăţii, 
cum ar fi lemn de stejar, brad pentru construcţii, ceară, miere, unt, blănuri, 
piei netăbăcite, sare, grâne, poame, turme de oi – peste 60 de mii de capete 
pentru curtea sultanului ș.a., toate acestea aducând foloase locuitorilor ţării.

5 Лукшин И.В. Является ли морское право самостоятельной отраслью права?, 
publicat în Право и политика (Federaţia Rusă), nr.3, 2001, p.12.

6 Лукшин И.В., op.cit., p.12.
7 În literatura de specialitate se atrage atenţia că anume nava maritimă, folosită în sco-

puri comerciale, este mijlocul ce face legătură între toate aceste norme juridice. Să ne 
imaginăm o situaţie, că în lume ar dispărea toate navele maritime. Prin urmare, nu ar 
exista nici navigaţia pe mare și nici dreptul maritim (Лукшин И.В., op.cit., p.13). 
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Odată cu destrămarea URSS, toate întreprinderile specializate în transpor-
tul naval din Republica Moldova au devenit în scurt timp falimentare. Renaș-
terea a venit tocmai în anul 2002, când a fost fondată întreprinderea „Portul 
maritim comercial Giurgiulești”8.

Luând în considerare că Moldova deţine în proprietate o porţiune de teren ce 
se întinde până la râul Dunărea, este posibilă ieșirea la Marea Neagră. De aceea, 
începând cu 10 iulie 1998, Republica Moldova a aderat la Comisia Dunării9.

Comisia Dunării este o organizaţie interguvernamentală cu sediul la Buda-
pesta (din anul 1954), ce își îndeplinește activitatea în baza prevederilor Con-
venţiei cu privire la regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la 18 august 1948, 
la Belgrad. A fost înfiinţată în anul 1856, în urma Conferinţei de Pace de la Pa-
ris, o dată cu internaţionalizarea apelor Dunării, sub numele iniţial de Comisia 
Europeană a Dunării, și a avut sediul în România, la Galaţi și Sulina, timp de 
aproape un secol. Alături de Republica Moldova, din comisia respectivă mai 
fac parte: Austria, Bulgaria, Croaţia, Federaţia Rusă, Germania, România, Slo-
vacia, Serbia, Ucraina și Ungaria.

Beneficiul de pe urma aderării ţării noastre la organizaţia respectivă este ma-
jor, dat fiind faptul că membrii Comisiei efectuează transportarea mărfurilor și 
pasagerilor fără a plăti taxele vamale, ecologice, de frontieră și cele de tranzit10.

Mai târziu, la 12 decembrie 2001, statul nostru a devenit membru cu drep-
turi depline al Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO)11. Ca membru al 
acestei organizaţii, se acordă dreptul de a asigura navele maritime aflate sub 
pavilionul Republicii Moldova cu documente de bord în conformitate cu pre-
vederile convenţiilor IMO, se coordonează activitatea privind implimentarea 
cerinţelor tehnice, se creează baza legislativă și normativă cu privire la exploa-
tarea terminalului petrolier și a Portului maritim Giurgiulești.

8 Черепанов В., Лабунец А. Международный грузопассажирский морской порт, 
предмет национальных интересов, publicat în Экономическое обозрение „Логос-
Пресс” nr.41 din 12.11.2004.

9 Republica Moldova a aderat la Comisia Dunării prin Hotărârea Parlamentului nr.86-
XIV din 10.07.1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia despre regi-
mul navigaţiei pe Dunăre, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.71 
din 30.07.1998. 

10 A se vedea site-ul oficial al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 
al Republicii Moldova, http://mtid.gov.md/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=75&Itemid=112&lang=ro (vizualizat 04.08.2011).

11 Actualmente membri IMO sunt 163 de state.
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Este foarte important că prin aderarea la Comisia Dunăreană și la Organi-
zaţia Maritimă Internaţională, ţara noastră a fost recunoscută oficial ca stat ce 
are ieșire la mare.

2.2. Portul Internaţional Giurgiulești. Avantajele acestuia
Descriere. Portul Internaţional Giurgiulești este singurul port maritim al 

Republicii Moldova.
Portul este amplasat în satul Giurgiulești, r-ul Cahul, pe malul râului Prut, 

la vărsarea acestuia în Dunăre, situat în același timp la graniţele cu România 
și Ucraina. Ideea construcţiei unui port la Giurgiulești apăruse la începutul 
anilor 90, dar construcţia a fost finisată abia după 15 ani.

Portul Giurgiulești este unul foarte accesibil pentru navele maritime12. Fi-
ind amplasat pe malul Dunării de Jos, unde există adâncimi de până la 7 metri, 
Portul poate primi atât nave fluviale, cât și maritime. Întreaga suprafaţă de 
120 ha are statut de zonă economică liberă și constă din terminalul petrolier, 
portul marfar și de pasageri, precum și o zonă industrială13.

Reglementarea activităţii portului se face în baza Legii nr.8 din 17.02.2005 
cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiulești”14, potrivit căreia pe întreg 
teritoriul portului acţionează legislaţia Republicii Moldova (art.2). Investiţiile 
sunt efectuate de investitori străini, iar teritoriul pe care este amplasat portul 
constituie proprietate exclusivă a statului15.

Lucrările de construcţie a Portului Internaţional au fost declarate, prin 
lege, ca fiind lucrări de interes naţional. Bunurile imobile (terenuri și construc-
ţii) amplasate în extravilanul satului Giurgiulești au fost supuse exproprierii 
pentru cauză de utilitate publică16.

12 Pentru comparaţie, menţionăm că în anul 2009, în Giurgiulești au intrat mai multe 
nave maritime decât în Portul Reni, care la moment este unul dintre cele mai mari 
porturi din bazinul Dunărean.

13 Portul Giurgiulești – deschiderea spre lume a Moldovei, publicat la 04.09.2007, http://
giurgiulesti.atspace.com/ (vizualizat 05.08.2011).

14  Legea nr.8 din 17.02.2005 cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiulești”, publi-
cată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.36-38 din 04.03.2005.

15 Suprafaţa teritorială a Portului Internaţional a fost dată în arendă companiei „Danube 
Logistics” SRL (investitor general). Pe teritoriul Portului Internaţional pot activa și alţi în-
treprinzători, cu afaceri proprii, însă numai după înregistrarea lor în calitate de rezidenţi. 

16 Legea nr.176 din 10.07.2008 privind declararea utilităţii publice a lucrărilor de interes 
naţional de construcţie a Portului Internaţional Liber Giurgiulești, publicată în Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova nr.134-137 din 25.07.2008. 
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Complexul portuar Giurgiulești este alcătuit din mai multe terminale, 
unde pot fi aduse, depozitate și încărcate mărfuri. În anul 2006 investitorul ge-
neral a finisat construcţia terminalului petrolier17, iar în 2009 – a terminalului 
cerealier18. Mai târziu, în 2009 a început construcţia unui terminal de mărfuri 
și containere, precum și a infrastructurii industriale libere din port. Finisarea 
lor se preconizează pentru anul 2010.

Portul Giurgiulești are acces la râul Dunărea și Marea Neagră19. În afară de 
aceasta, Portul beneficiază de ieșire la liniile de cale ferată din Ucraina, Federa-
ţia Rusă și Uniunea Europeană, precum și la reţeaua de drumuri internaţiona-
le. În acest context, complexul portuar Giurgiulești creează deja o concurenţă 
serioasă porturilor vecine: din Galaţi, România și Reni, Ucraina20.

Avantaje:
1. Portul Internaţional Liber Giurgiulești constituie o zonă economică liberă. 

Aici sunt permise orice genuri de activităţi, care sunt admise în mod nor-
mal de legislaţia Republicii Moldova21.

2. Bunurile importate sau exportate prin intermediul portului Giurgiulești 
sunt scutite de orice fel de taxe vamale;

3. La fel, toate bunurile importate sau exportate prin portul Giurgiulești 
(tranzitul de bunuri) sunt scutite de taxa pe valoare adăugată (TVA), iar 

17 Este alcătuit dintr-o bază petrolieră formată din 8 rezervoare, utilaje de încărcare/des-
cărcare a autocisternelor și cisternelor feroviare. Poate transborda până la 2 milioane 
tone de petrol pe an. 

18 Terminalul cerealier poate primi până la 3000 tone de cereale pe zi, prin intermediul 
transportului auto și feroviar. Capacitatea acestuia permite încărcarea navelor cu o vi-
teză de 300 tone pe oră.

19 Pentru că este amplasat pe malul Dunării de Jos, unde există adâncimi de 7 metri, Por-
tul poate primi atât nave fluviale, cât și maritime.

20 „Aveţi o singură procedură de trecere vamală, care este cu mult mai rapidă și mai 
eficientă decât în România sau Ucraina. Poate fi ocolit tranzitul ţărilor vecine, ceea 
ce va micșora din cheltuielile de transport. Un mare avantaj este că portul se află în 
proprietate privată și operat de agenţi economici privaţi, în comparaţie cu porturi-
le ţărilor vecine care au fost proprietate de stat, moștenind astfel diferite probleme” 
(Thomas Moser, vice-președintele companiei olandeze „Easeur Holding”) (Portul de la 
Giurgiulești reprezintă o concurenţă serioasă pentru porturile din România și Ucrai-
na, publicat la 18.03.2009, site-ul agenţiei de știri „Omega”, http://omg.md/Content.
aspx?id=2148&lang=1 (vizitat 25.09.2010)). 

21 Investitorii își pot stabili afacerile în cadrul portului Giurgiulești prin închiriere de 
teritoriu și birouri. Acești investitori se numesc rezidenţi ai portului.
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livrările de bunuri și servicii în/din restul teritoriului Moldovei, se impozi-
tează cu TVA la cota „zero”. Aceleași scutiri sunt valabile și pentru accize;

4. Angajaţii străini din port (rezidenţii) nu sunt obligaţi de a achita plăţi în 
fondul asigurărilor sociale de stat;

5. Controalele de audit din partea organelor de stat sunt reduse: cel mult un 
control de audit pe an22.

6. În fine, Portul Internaţional Giurgiulești este văzut ca un punct-cheie în 
viitoarea dezvoltare economică a ţării, el fiind singura linie de acces a Re-
publicii Moldova la Dunăre și de aici mai departe la mare.

2.3. Instituţia publică „Căpitănia portului Giurgiulești”
„Căpitănia portului Giurgiulești” este o instituţie publică, cu statut de per-

soană juridică, ce exercită supravegherea de stat asupra siguranţei navigaţiei, 
asupra ordinii din port și de pe căile navigabile interne ale Republicii Moldo-
va23. Instituţia a fost creată în 2006, la iniţiativa Ministerului Transporturilor 
și Infrastructurii Drumurilor al R.M. și se subordonează acestuia.

Căpitănia portului este condusă de căpitanul portului, care este numit și 
eliberat din funcţie prin ordinul ministrului transporturilor și se subordonea-
ză nemijlocit conducerii Ministerului.

În funcţia de căpitan al portului se numește o persoană cu studii superioa-
re de specialitate, care posedă gradul de căpitan de nave și cu un stagiu de lucru 
în această funcţie nu mai mic de 3 ani.

Atribuţii. Căpităniei portului i se atribuie mai multe atribuţii, dintre care: 
– verificarea gradului de pregătire a navei pentru ieșirea în mare și eliberarea 
permisului de plecare a navei în stare aptă de navigabilitate; – perfectarea sosi-
rii navelor în port și plecării din port; – supravegherea securităţii navigaţiei pe 
căile navigabile interne ale ţării; – înregistrarea navelor în Registrul de stat al 
navelor din Republica Moldova; – cercetarea avariilor și incidentelor de avarie 
la transportul naval; – supravegherea încărcării/descărcării navei conform re-
gulilor de încărcare/descărcare și transportare a mărfurilor etc.

22 Toate facilităţile sus-menţionate constituie niște garanţii ale statului pentru investitorii 
din Portul Intenaţional și sunt valabile până la data de 17 februarie 2030 (art.12 Legea 
nr.8 din 17.02.2005).

23 Denumirea prescurtată a Instituţiei publice „Căpitănia portului Giurgiulești” este IP 
„CPG”, iar denumirea deplină în limba engleză: Public institution „Harbor Master 
Giurgiulești”. Sediul Căpităniei portului se află pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, 
MD – 2012, Chișinău, Republica Moldova, iar filiala Căpităniei portului este amplasată 
în localitatea Giurgiulești.
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Finanţarea se face din contul mijloacelor bănești obţinute în urma pre-
stării serviciilor cu plată, în conformitate cu tarifele aprobate de Guvern prin 
Nomenclatorul serviciilor contra plată, prestate de către Instituţia publică „Că-
pitănia portului Giurgiulești” și mărimea taxelor (Anexa nr.3 la Hotărârea Gu-
vernului R.M. nr.110 din 29.09.2006).

Termenul de activitate a Căpităniei portului este nelimitat. Instituţia își 
încetează activitatea în baza hotărârii de Guvern, prin reorganizare (fuziune, 
dezmembrare, transformare) sau lichidare.

2.4. Dreptul la navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova
Un moment important este că începând cu anul 2003, în Republica Moldo-

va se acceptă înregistrarea navelor maritime străine, care mai apoi navighea-
ză sub pavilionul (drapelul) ţării prin întreaga lume24. Bineînţeles, acest lucru 
aduce venituri în bugetul de stat, deoarece pentru fiecare navă înregistrată se 
achită o taxă anuală cuprinsă între 3.000 și 10.000 de dolari SUA, în funcţie de 
capacitatea navei.

Dreptul la navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova este reglementat 
prin art.30-38 din Codul navigaţiei maritime comerciale.

Așadar, dreptul navei de a naviga sub pavilionul statului apare din mo-
mentul înscrierii navei străine în Registrul de Stat al vaselor marine a R.M.25. 
Din momentul înscrierii, nava primește naţionalitatea statului nostru, fiind 
obligată să navigheze numai sub pavilionul ei. Acest lucru se atestă printr-un 
certificat de naţionalitate.

Dacă nava este cumpărată sau construită în alt stat, ea primește dreptul de 
a naviga sub pavilionul ţării numai în momentul eliberării de către consulul 
Republicii Moldova din ţara respectivă, a unui certificat provizoriu care atestă 
acest drept. Certificatul respectiv este valabil cel mult un an (art.31).

24 Din moment ce este înregistrată, nava maritimă dobândește „naţionalitatea” Republicii 
Moldova, iar noile date obţinute de pe urma înregistrării vor figura în toate raporturile 
comerciale la care ia parte nava maritimă, inclusiv în contractele de charter. Mai mult 
ca atât, contractele încheiate la bordul navei se consideră a fi încheiate pe teritoriul Re-
publicii Moldova. 

25 Potrivit Codului navigaţiei maritime comerciale, dreptul de navigaţie sub pavilionul 
Republicii Moldova se acordă navelor care sunt înscrise în registrul navelor și care: a) 
se află în proprietatea persoanelor fizice și juridice ale Republicii Moldova; b) se află în 
proprietatea persoanelor fizice și juridice din străinătate, fie c) sunt exploatate în baza 
contractului de închiriere a navei nude sau contractului de leasing (art.30). 
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2.5. Problemele care apar
Cel mai mare dezavantaj, însă, constă în faptul că se pierde legătura dintre stat 

și nava ce circulă sub pavilionul statului. Acest lucru este convenabil proprietari-
lor de nave, deoarece în Republica Moldova ei achită o taxă cu mult mai mică, în 
schimb statul se poate alege cu sancţiuni din partea organizaţiilor internaţionale.

Reieșind din faptul că organele statului pur și simplu nu dispun de careva 
mijloace reale de control asupra activităţii acestor nave (ele sunt înregistrate în 
Republica Moldova, dar își desfășoară activitatea în Marea Mediterană, Marea 
Baltică, Marea Nordului etc.), se menţine riscul ca din punct de vedere formal, 
pachetul de documente (ce se păstrează în Republica Moldova) să corespundă 
tuturor cerinţelor înaintate, pe când starea tehnică a navei să fie una deplorabilă26.

Chiar dacă în situaţii de conflict (ca urmare a accidentelor, depistării la transport 
a mărfurilor interzise ș.a.) răspunderea o poartă proprietarul și căpitanul navei, în 
mare parte este afectat prestigiul statului care oferit pavilionul său pentru naviga-
ţie27. De aceea multe ţări și-au înăsprit cerinţele de înregistrare a navelor străine, iar 
unele dintre ele au renunţat la procedura respectivă (spre exemplu, Georgia).

3. Transportul maritim de pasageri
3.1. Consideraţii prealabile asupra transportului maritim  

 de pasageri
Din nefericire, contractul de transport maritim de pasageri este foarte pu-

ţin utilizat. Statistica ne arată că pasagerii preferă să apeleze la transportul 
auto, feroviar sau aerian și doar prin excepţie se recurge la serviciile prestate 
de navele maritime.

Unul din motive ar fi că portul de pasageri Giurgiulești a fost inaugurat re-
lativ recent, la 17 martie 2009, și până în prezent Republica Moldova dispune de 
o singură cursă de pasageri, Giurgiulești-Istanbul-Giurgiulești. Cursa se efec-
tuează săptămânal cu nava „Principesa Elena”, ce are o capacitate de 145 locuri.

De aceea, în acest domeniu nu s-a reușit încă o analiză a legislaţiei, iar nu-
meroasele lacune din lege, însoţite și de greșeli de exprimare lingvistică comise 
de legiuitor în Codul navigaţiei maritime comerciale, au rămas „în umbră”, fără 
a fi cercetate.

26 Черепанов В. Флаг и национальность судна, publicat în Экономическое обозрение 
„Логос-Пресс” nr.34 din 24.09.2004.

27 Моисеев С. Морской флаг Молдовы, publicat în Экономическое обозрение „Логос-
Пресс” nr.29 din 20.08.2004.
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Aceeași situaţie o avem și la capitolul practicii judiciare din sfera transpor-
tului maritim de pasageri. Ea lipsește cu desăvârșire în instanţele judecătorești 
din Republica Moldova. De regulă, puţinele conflicte ce apar se soluţionează 
pe cale amiabilă, fără ca litigiile să ajungă în instanţele de judecată.

3.2. Particularităţile transportului maritim de pasageri
1. Atunci când vorbim de transportul maritim de pasageri, subînţelegem 

transportul de linie, în bază de conosament. Însă transportarea pasagerilor 
poate fi efectuată și în baza contractelor de navlosire (charter), când navlo-
sitorul închiriază o navă cu tot cu echipajul de comandă, pentru a efectua 
una sau mai multe curse pe mare.

2. Transportul maritim se distinge și prin faptul că urcarea pasagerilor în 
navă se face nu de pe mal, ci la o anumită depărtare de la mal, în locul 
aflării navei. Această depărtare pe apă, cuprinsă între mal și locul de aflare 
al navei, pasagerii o parcurg cu mijloace speciale de navigare, ce aparţin 
transportatorului.

 În acest sens, potrivit Codului navigaţiei maritime comerciale, transportul 
pasagerului include timpul în care acesta, împreună cu bagajul său, este 
dus de pe mal spre navă, cu ambarcaţiunea transportatorului, costul aces-
tui transport intrând în costul biletului de călătorie (art.186 alin.(2)).

3. Transportul maritim de pasageri cuprinde și transportul de bagaje. Deoare-
ce contractul de bagaje este un contract facultativ (fiindcă rămâne la decizia 
pasagerului dacă să ia sau nu cu sine bagaje) și accesoriu (adică nu poate 
exista de sine stătător, este nevoie și de prezenţa contractului de pasageri) în 
raport cu contractul de transport de pasageri, adeseori prezenţa sa nu intere-
sează, el incorporându-se în acesta din urmă. Cu toate acestea, în doctrină se 
susţine că ambele contracte sunt distincte, fiind studiate în mod separat.

3.3. Definirea contractului de transport maritim de pasageri
Prin contractul de transport maritim de pasageri, transportatorul își asu-

mă obligaţia de a transporta până în portul de destinaţie pasagerul, bagajul de 
cabină și bagajele predate în magazia de bagaje și a le preda persoanei împuter-
nicite legal. Pasagerul își asumă obligaţia de a plăti taxa de călătorie, iar dacă a 
predat bagaje în magazia de bagaje, și taxa pentru transportul lor (art.186 alin.
(1) Codul navigaţiei maritime comerciale).

Transportul bagajelor predate în magazia de bagaje include timpul care înce-
pe să curgă din momentul recepţionării bagajelor de către transportator, angaja-
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tul sau agentul acestuia, în exerciţiul funcţiunii pe ţărm sau la bordul navei, și se 
termină o dată cu restituirea, în modul stabilit, a bagajelor în portul de destinaţie.

3.4. Părţile contractului – transportatorul și pasagerul
De regulă, în calitate de transportator maritim este posesorul navei – per-

soana care exploatează nava din numele său, indiferent de faptul dacă este pro-
prietar al navei sau beneficiază de ea în baza unui alt temei legal (cum ar fi, 
navlositorul, prin contractul de charter).

Spre deosebirea de alte tipuri de transport, în transportul maritim de pasa-
geri avem o situaţie specială. Transportul se realizează prin intermediul unei 
singure companii – „Danube Logistics”, ea fiind în același timp investitor ge-
neral, proprietar și operator al Portului Liber Internaţional Giurgiulești28. Ne-
formal, am putea vorbi despre un monopol în sfera transportului maritim de 
pasageri al Republicii Moldova.

Pasager poate fi persoana fizică ce are procurat un bilet de călătorie. Ra-
porturile ce apar între pasager și transportator cad sub incidenţa dispoziţiilor 
Legii nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor29, deoarece pa-
sagerul are calitatea de consumator. În așa mod, pasagerul este „partea slabă” 
a contractului de transport, iar contractul ce-l încheie cu transportatorul este 
unul de adeziune30. El nu poate negocia asupra clauzelor contractuale, ci îi ră-
mâne doar să aleagă între a încheia sau nu contractul în forma care i se impune.

În scopul protejării pasagerilor, legea cere transportatorilor maritimi să 
aibă încheiate contracte de asigurare obligatorie. Astfel, Codul navigaţiei ma-
ritime comerciale stabilește că pasagerul ce participă la contractul de transport 

28 Danube Logistics SRL este societate cu răspundere limitată, înregistrată în Republica 
Moldova. În Decembrie 2004 Danube Logistics a semnat cu Guvernul Republicii Mol-
dova un acord de investiţii pentru construcţia Portului Internaţional Liber Giurgiu-
lești. Acţionarii societăţii Danube Logistics sunt holdingul olandez EASEUR Holding 
BV și Banca Europeană pentru Reconstrucţii și Dezvoltare, deţinând 80% și respectiv 
20% din acţiunile societăţii Danube Logistics (A se vedea pe site-ul oficial al Portului 
Internaţional Liber Giurgiulești, http://www.gifp.md/ro/about/danube-logistics.html) 
(vizualizat 11.08.2011).

29 Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, publicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003.

30 Залесский В.В. О защите прав пассажира в отношениях с транспортной органи-
зацией – перевозчиком, publicat în Право и экономика (Federaţia Rusă), nr.9, 2000, 
p.16.
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maritim este asigurat în mod obligatoriu pentru caz de accident, conform pre-
vederilor legislaţiei Republicii Moldova. Prima de asigurare achitată de pasa-
ger intră în costul biletului de călătorie (art.193).

Asigurarea pasagerilor o efectuează, în prealabil, transportatorul, care în-
cheie cu una din companiile de asigurare contract de asigurare. La momentul 
procurării biletului, pasagerul achită preţul acestuia în care se includ și costu-
rile de asigurare. Din acești bani, transportatorul își recuperează primele de 
asigurare plătite către compania de asigurare. Cu alte cuvinte, pasagerul își 
achită propria sa asigurare. 

3.5. Dovada încheierii contractului de transport  
 maritim de pasageri

Drept dovadă că pasagerul a încheiat contractul de transport maritim și a 
plătit costul drumului, servește biletul de călătorie, eliberat de transportator. 
Ca și în cazul transportului aerian, biletul de călătorie în transportul maritim 
este nominal. În bilet sunt înscrise datele de identificarea ale pasagerului, dar și 
ale transportatorului, de aceea vânzarea ulterioară a biletului de către pasager 
nu este posibilă.

Orice bilet din transportul maritim trebuie să cuprindă date privind: nu-
mele de familie și prenumele pasagerului, datele din buletinul de identitate (sau 
din pașaport), portul de pornire și cel de destinaţie, data și ora ieșirii din port, 
denumirea navei, numărul și locul camerei, costul biletului, data eliberării bi-
letului, semnătura31. Biletul se întocmește în două limbi, română și engleză.

În cazul preluării la transport a bagajelor, transportatorul eliberează pa-
sagerului recipisa de bagaje. Prin urmare, dacă biletul de călătorie adeverește 
(confirmă, atestă) faptul încheierii contractului de transport maritim de pasa-
geri, atunci recipisa de bagaje confirmă încheierea contractului de transport 
maritim de bagaje.

3.6. Momentul încheierii contractului de transport  
 maritim de pasageri

Momentul încheierii contractului de transport maritim de pasageri coinci-
de cu data cumpărării biletului de călătorie. Cumpărarea se consideră că a avut 
loc dacă călătorul a achitat costul biletului și, respectiv, a primit „la mână” o 

31 Волосов М.Е. Правовое регулирование морского торгового судоходства: Учеб-
ное пособие. Москва: „Институт международного права и экономики имени 
А.С.Грибоедова”, 2002, p.51.
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copie a lui. Biletele de călătorie care se vând în Republica Moldova au formă 
scrisă (sunt din hârtie), în timp ce în alte state (Canada, S.U.A., Anglia etc.) se 
eliberează și bilete electronice.

Perfectarea biletelor electronice se face prin Internet. Plata se realizează 
prin transfer bancar sau în numerar, la alegere, iar copia biletului pasagerul o 
primește prin e-mail, fax sau alte mijloace electronice. La îmbarcare, pasagerul 
se poate prezenta și fără a avea cu sine forma imprimată a biletului, deoarece 
toate informaţiile se păstrează într-un sistem centralizat de date la care au ac-
ces porturile maritime.

Contractul de transport maritim de pasageri în formă electronică se înche-
ie din momentul în care călătorul a plătit costul biletului și a primit, în schimb, 
copia electronică a biletului de călătorie.

Rezervarea biletelor prin Internet nu constituie încheiere a contractului de 
transport. De regulă, rezervarea nu produce careva efecte juridice. Dacă în in-
teriorul unui anumit interval de timp părţile nu au contribuit la încheierea 
contractului de transport, atunci rezervarea se anulează.

3.7. Specificul încheierii contractului  
 de transport maritim de bagaje

Precizări prealabile. În primul rând, nici Codul navigaţiei maritime co-
merciale al Republicii Moldova, și nici legislaţia altor state, nu dau o definiţie a 
contractului de transport maritim de bagaje. Acest fapt generează discuţii în 
legătură cu natura lui juridică. Unii autori sunt de părerea că transportul ba-
gajelor reprezintă numai o clauză (condiţie) inserată în contractul de transport 
maritim de pasageri, iar alţii (majoritatea), că este un contract independent.

Conform definiţiei preluate din doctrină, în baza contractului de trans-
port maritim de bagaje, cărăușul se obligă să transporte bagajul pasagerului 
până la punctul de destinaţie și să-l predea persoanei împuternicite de a-l pri-
mi, iar pasagerul – să achite plata corespunzătoare pentru livrare32.

Bagajele se împart în două categorii: „bagaje de cabină” și „predate în ma-
gazia de bagaje” (art.186 Codul navigaţiei maritime comerciale). Din prima 
categorie, fac parte bagajele de dimensiuni mici, pe care pasagerii le iau cu 
ei în salonul navei, cum ar fi genţi, sacoșe, accesorii, flori, cărţi și alte obiecte 
elementare. În limbaj obișnuit, acestea sunt bagajele „de mână” și se transportă 
gratuit. Pentru ele nu este necesar de a încheia vreun contract aparte.

32 Лукшин И. Правовое регулирование морской перевозки груза, пассажиров и ба-
гажа, publicat în Советская юстиция, nr.17, 1978, p.28.
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În schimb bagajele de dimensiuni mari, urmează a fi predate, în mod spe-
cial, în secţia de bagaje a navei („magazia de bagaje”). La predarea lor se înche-
ie un contract, numit contractul de transport maritim de bagaje. Încheierea 
contractului este confirmată prin eliberarea unei recipise de bagaje, în care se 
indică numărul bagajului, greutatea și numărul biletului de călătorie în baza 
căruia a fost posibilă încheierea contractului de bagaje.

Contractul se consideră încheiat din momentul în care a avut loc preluarea 
de către transportator a bagajului, iar pasagerului i-a fost înmânată recipisa de 
bagaj33. Din acest moment, transportatorul preia în mod oficial bagajul pentru 
transport și își asumă întreaga răspundere pentru soarta lui.

Recipisa de bagaje este un document la purtător. Se numește la purtător, 
deoarece cel ce deţine recipisa de bagaje se consideră a fi proprietar al bagaju-
lui34. În recipisă nu este indicat numele de familie al deţinătorului ei, de aceea 
ea poate fi ușor transmisă altei persoane35.

3.8. Conţinutul contractului de transport maritim de pasageri
Obligaţiile părţilor. Transportatorul este obligat să se îngrijească de starea 

de navigabilitate a navei. Pentru aceasta, el trebuie ca până la începerea cursei 
să aducă nava în bună stare de navigabilitate, și anume: să o doteze cu echipa-
ment, să o aprovizioneze cu cele necesare pentru navigaţie, inclusiv cu echipaj, 
și să o menţină în această stare pe tot parcursul cursei.

O obligaţie importantă pentru pasager este să-l informeze la timp pe trans-
portator despre faptul că bagajele i-au fost deteriorate, distruse sau pierdute. În 
caz contrar, se consideră că pasagerul a primit bagajele în stare bună. Cea mai 
reușită soluţie în acest sens este ca la momentul recepţionării bagajelor, dacă 
pasagerul observă careva defecte, să solicite imediat ca acestea să fie verificate 
în comun de către părţi.

33 Din momentul încheierii contractului, începe perioada de transport, pe parcursul că-
reia cărăușul poartă răspundere de bagaje. În acest sens, Codul navigaţiei maritime 
comerciale al R.M. stabilește că transportul bagajelor predate în magazia de bagaje in-
clude timpul care începe să curgă din momentul recepţionării bagajelor de către trans-
portator, angajatul sau agentul acestuia, în exerciţiul funcţiunii pe ţărm sau la bordul 
navei, și care se termină o dată cu restituirea, în modul stabilit, a bagajelor în portul de 
destinaţie (art.186 alin.(3)).

34 A nu se confunda, recipisa de bagaje nu este titlu de valoare.
35 Волосов М.Е. Правовое регулирование морского торгового судоходства: Учеб-

ное пособие. Москва: „Институт международного права и экономики имени 
А.С.Грибоедова”, 2002, p.51, p.111.
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Drepturile pasagerului. Pasagerul are dreptul: a) să-și transporte copiii 
gratuit sau cu reduceri de tarif; b) să transporte gratuit bagajele de cabină în li-
mita normelor stabilite; c) să predea în magazie bagajele, achitând taxa (art.192 
Codul navigaţiei maritime comerciale).

Pasagerul este în drept să denunţe contractul de transport maritim36 în ori-
ce moment înainte de plecarea navei, iar după începerea cursei, în orice port 
de escală. Dacă pasagerul a anunţat transportatorul că denunţă contractul de 
transport, el are dreptul de a i se restitui taxa de călătorie și taxa pentru bagaje, 
proporţional distanţei parcurse.

Pasagerului i se va restitui integral taxa pentru călătorie și pentru trans-
portul bagajelor numai dacă a denunţat contractul: – în termenul stabilit de 
regulile traficului de pasageri pe mare; – până la plecarea navei, din cauză de 
sănătate adeverită prin certificat; – din cauze dependente de transportator; – 
nu a venit la îmbarcare din motive de sănătate (art.190).

Drepturile transportatorului. La rândul său, transportatorul este în drept 
să amâne plecarea navei, să schimbe itinerarul, locul de îmbarcare și debarcare a 
pasagerului dacă astfel de acţiuni îi sunt impuse de fenomene naturale, de con-
diţii sanitar-epidemiologice nefavorabile din portul de plecare, de destinaţie sau 
de escală, precum și de alte evenimente independente de transportator care fac 
imposibilă executarea contractului de transport maritim de pasageri (art.191).

Restituirea taxei de transport. Dacă contractul este denunţat37 înainte de 
ieșirea navei din port, pasagerului i se restituie integral taxa de călătorie și de 
bagaje, iar la denunţarea contractului după începerea cursei, din aceste taxe i 
se va restitui o sumă proporţională distanţei neparcurse.

3.9. Răspunderea transportatorului pentru nerespectarea  
 obligaţiilor contractuale

Cel mai important element al contractului de transport este răspunderea 
juridică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale. Regula generală este că 
în contractul de transport maritim de pasageri, transportatorul răspunde pen-
tru daunele aduse ca urmare a decesului sau vătămării sănătăţii pasagerului, 
pentru pierderea sau deteriorarea bagajului acestuia și pentru întârziere.

În schimb transportatorul nu răspunde pentru pierderea sau deteriorarea 
bagajului de cabină („de mână”). Prin excepţie, transportatorul va răspunde 

36 Să desfacă în mod unilateral contractul de transport.
37 Desfacere unilaterală a contractului de către pasager. 
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numai dacă pasagerul aduce probe suficiente că pierderea sau deteriorarea au 
avut loc din intenţia sau imprudenţa transportatorului.

Transportatorul nu poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea 
banilor, hârtiilor de valoare, metalelor preţioase și articolelor confecţionate 
din ele, podoabelor, operelor de artă și altor valori, cu excepţia cazurilor când 
astfel de valori i-au fost predate spre păstrare și el a acceptat să le păstreze în 
condiţii de siguranţă (art.195 alin.(3) Codul navigaţiei maritime comerciale).

În fiecare din aceste cazuri, transportatorul va putea fi exonerat de răspun-
dere numai dacă va dovedi că acţiunile respective au fost consecinţa culpei, 
intenţiei sau imprudenţei grave a pasagerului.

Răspunderea pentru întârziere. Precizări. Termenul de transportare a 
pasagerilor la punctul de destinaţie constituie una din condiţiile de bază ale 
contractului de transport de pasageri, pentru nerespectarea căruia transpor-
tatorul poartă răspundere. Dacă pe timpuri, tehnica de transport nu era atât 
de bine dezvoltată, atunci în prezent ea a atins un nivel înalt de dezvoltare, iar 
termenul de transportare сu atât mai mult trebuie respectat38.

Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M. nu abordează problema 
răspunderii transportatorului pentru întârzierea transportării pasagerilor la 
punctul de destinaţie. La etapa actuală însă, problema acestei răspunderi este 
majoră, deoarece întârzierea pasagerului comerciant la o întâlnire de afacere 
poate avea consecinţe financiare grave pentru el, întârzierea la înmormântarea 
unei rude îi provoacă suferinţe morale ș.a. De aceea, atât pentru pasager, cât și 
pentru transportator este foarte important ca în contractul de transport ma-
ritim să fie stabilite clar condiţiile și mărimea răspunderii transportatorului 
pentru întârzierea aducerii la destinaţie a pasagerului.

Soluţia ar fi ca în contractul de transport să fie prevăzute penalităţi pentru 
fiecare oră de întârziere. Spre regret însă, până în prezent acest lucru nu a fost 
realizat. Dacă nava maritimă ajunge cu întârziere la destinaţie, pasagerului nu 
i se plătesc despăgubiri din motiv că atât legea, cât și contractul nu prevăd 
sancţiuni pentru întârziere.

În calitate de lege specială, Codul navigaţiei maritime comerciale lasă fără 
reglementare problema dată, iar Codul civil interzice orice răspundere a trans-
portatorului faţă de pasager în legătură cu ajungerea întârziată a mijlocului de 
transport la destinaţie. Potrivit art.988 alin.(2) din Codul civil, răspunderea 
cărăușului pentru prejudiciile care rezultă din întârziere este exclusă, dacă altfel 

38 Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебник. – 6-е изд., доп. и перераб. Москва: 
„Юстицинформ”, 2008, p.31.
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nu s-a convenit în mod expres sau dacă transportatorul nu a acţionat cu intenţie 
sau din culpă gravă39.

Spre exemplu, în Federaţia Rusă, Codul civil cuprinde norme de trimitere (de 
blanchetă), că pentru întârziere, transportatorul va plăti pasagerului o amendă în 
mărimea fixată de actele normative ale fiecărui tip de transport în parte (art.795), 
iar Codul navigaţiei maritime comerciale instituie o sancţiune concretă, și anu-
me: transportatorul va achita pasagerului o amendă nu mai mare de 50% din 
costul taxei de transport și a taxei pentru transportul de bagaje (art.196)40.

4. Transportul maritim de mărfuri
4.1. Dispoziţii generale privind transportul maritim de mărfuri
Explicaţii. Pe bună dreptate, contractul de transport maritim de mărfuri 

este cel mai specific contract de transport, fiind în același timp complicat după 
alcătuirea sa și detaliat în amănunte. El cuprinde în sine cele mai importante 
reguli, formate de practica multor ani din sfera transportului maritim.

În același timp, un rol important la formarea regimului juridic aplicabil 
transportului maritim de mărfuri îl au uzanţele comerciale internaţionale. Ele 
dau posibilitatea de a face o uniformizare a regulilor în domeniu41.

Este necesar să menţionăm că deși vorbim despre „transportul maritim”, 
pentru Republica Moldova el este un „transport maritim inetrnaţional”. Moti-
vul constă în faptul că ţara noastră dispune de un singur port maritim – Portul 
Internaţional Giurgiulești, de unde navele maritime își au ieșirea, prin inter-
mediul râului Dunărea, la Marea Neagră. Prin urmare, toate transporturile 
maritime au caracter internaţional.

39 Expresia „răspunderea cărăușului pentru prejudiciile care rezultă din întârziere este 
exclusă” din Codul civil are nevoie de o interpretare suplimentară, deoarece poate fi 
înţeleasă în mod diferit. Prima semnificaţie ar fi că transportatorul nu răspunde pentru 
prejudiciile ce au rezultat de pe urma întârzierii, spre exemplu, persoana X a ratat o 
afacere, Y nu s-a prezentat la competiţia sportivă, Z nu a reușit la avionul pentru care 
avea procurat bilet de călătorie, din motiv că nava maritimă a ajuns cu întârziere la 
destinaţie etc. A doua semnificaţie este cea care ne interesează cel mai mult și se referă 
la achitarea de către transportator a penalităţilor de întârziere. 

40 Сергеева М.А. Ответственность перевозчика за задержку отправления судна или 
прибытие судна с опозданием, publicat în Морское право (Federaţia Rusă), nr.1, 
2006, p.28.

41 Степанов С.А. Гражданское право: учебное пособие. Под общ. ред. чл. – корр. РАН 
С.С.Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: OOO „Проспект”, Институт 
частного права, 2009, p.289.
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O situaţie similară există și în transportul aerian, unde toate zborurile comer-
ciale internaţionale regulate se realizează de pe Aeroportul Internaţional Chișinău.

Varietăţile contractului de transport maritim42. Contractul de transport 
maritim poate fi încheiat în una din cele două forme stabilite de Codul naviga-
ţiei maritime comerciale, și anume:

a) o primă formă este cea a contractului de transport maritim în bază de 
conosament, care se încheie numai în cazul transporturilor executate cu nave 
de linie (adică cu curse regulate). Mărfurile se predau la transport fără condiţia 
închirierii navei sau a unei încăperi din ea.

b) cea de-a doua formă a contractului de transport maritim o reprezintă con-
tractul de navlosire, care se reduce la închirierea navei pentru transportul de 
mărfuri și se aplică în cazul transporturilor neregulate (ocazionale, la comandă).

În continuare, vom aborda contractul de transport maritim în bază de 
conosament.

4.2. Noţiunea și caracterele juridice ale contractului  
 de transport maritim de mărfuri

Noţiune. Prin contractul de transport maritim de mărfuri, transportatorul 
își asumă obligaţia să transporte spre portul de destinaţie mărfurile încredin-
ţate sau care îi vor fi încredinţate de către expeditor și să le predea persoanei 
legal împuternicite pentru a le lua în primire (destinatarul), iar expeditorul sau 
navlositorul se obligă să achite pentru aceasta taxa convenită, denumită navlu 
(art.138 alin.(1) Codul navigaţiei maritime comerciale).

Definiţiile oferite în literatura de specialitate, în general, nu prezintă deo-
sebiri esenţiale și au ca punct de pornire normele Convenţiei Naţiunilor Uni-
te privind transportul de mărfuri pe mare, adoptată la Hamburg la 31 martie 
197843, cunoscută sub denumirea Regulile de la Hamburg44.

42 În doctrină, denumiile de transport maritim și transport naval sunt întrebuinţate ca 
sinonime. Nu putem fi de acord cu acest lucru, din motiv că transportul maritim se 
referă la navigaţia pe mare, în timp ce transportul naval, la navigaţia pe râuri (pe cele 
două râuri navigabile, Nistru și Prut). Mai mult ca atât, faptul că cuvintele „maritim” 
și „naval” au înţelesuri diferite este confirmată și de existenţa unui proiect al Codului 
transportului naval al R.M., alături de Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M. 

43 Convenţia Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare, adoptată la Ham-
burg la 31 martie 1978, în vigoare de la 01 noiembrie 1992, publicată pe site-ul oficial al 
Comisiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comerţului internaţional (CNUDCI), http://
www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_rules.html. 
Republica Moldova nu este parte la convenţia dată.

44 În continuare, de fiecare dată când vom face trimitere la Convenţie, vom utiliza numai 
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La momentul actual, Regulile de la Hamburg reprezintă principalul docu-
ment internaţional din sfera transportului maritim. Contractul de transport 
pe mare este definit ca acel contract prin care cărăușul se obligă, contra plăţii 
unui navlu, să transporte mărfuri pe mare de la un port la altul. În același timp, 
dacă contractul implică, pe lângă transportul pe mare, și transportul cu alte 
mijloace, el este considerat contract de transport pe mare numai în măsura în 
care are legătură cu transportul pe mare.

Definiţii doctrinare. După Șt.Scurtu, „contractul de transport maritim de 
mărfuri este convenţia prin care o parte, numită cărăuș, se obligă faţă de o 
altă parte, numită încărcător, ca în schimbul unei remuneraţii, numită navlu, 
să transporte o marfă determinată dintr-un port în altul, pe o rută maritimă 
stabilită între părţi”45.

Conform definiţiei expuse de profesorul Gh.Filip, „contractul de transport 
maritim de mărfuri este acel contract prin care una din părţi – o companie 
de transport naval (navlosantul) se obligă să transporte mărfuri dintr-un port 
în altul pe mare, iar cealaltă parte – navlositorul (expeditorul) – să plătească 
preţul stabilit, denumit navlu”46.

F.Făiniși subliniază că „contractul de transport maritim reprezintă conven-
ţia care se încheie între o parte – expeditor – și cealaltă parte – cărăuș, prin care 
acesta din urmă se obligă în schimbul navlului să transporte încărcătura dintr-
un port în altul și să o elibereze destinatarului. Prin acest contract, cărăușul 
prestează o activitate de transport specifică – primește marfa, o conservă, o păs-
trează în bune condiţii pe timpul transportului, o eliberează la destinaţie și răs-
punde de ea sub aspect cantitativ și calitativ, pe tot parcursul transportului”47.

Caractere juridice. Contractul de transport maritim de mărfuri efectuat în 
bază de conosament este un contract real. Acest lucru se explică prin faptul că 
contractul se consideră încheiat numai după ce marfa a fost încărcată pe navă. 
Potrivit art.142 alin.(1) din Codul navigaţiei maritime comerciale, după recep-
ţionarea mărfurilor la transport, cărăușul, la cererea expeditorului, îi eliberea-
ză un conosament, care constituie actul probatoriu al recepţionării mărfurilor.

Expeditorul se va apropia de cărăuș cu conosamentele completate de către el, 
iar cărăușul, după ce le va citi și va verifica corespunderea datelor înscrise în co-

denumirea Regulile de la Hamburg.
45 Scurtu Șt. Contracte de transport de mărfuri în trafic intern și internaţional. Editura 

Themis, Craiova, 2001, p.348-352.
46 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.204.
47 Făiniși F., op.cit., p.124.
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nosament cu cele de fapt (dar poate și să nu o facă, deoarece el este numai în drept 
și nu obligat să verifice), va semna conosamentele. Din momentul semnării cono-
samentelor, contractul de transport maritim de mărfuri se consideră încheiat48.

După modelul clasic, contractul de transport maritim de mărfuri este sina-
lagmatic, cu titlu oneros și face parte din categoria contractelor de adeziune. Ca-
racterul de adeziune se explică prin faptul că transportatorii au același model de 
contract, aprobat în prealabil de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor al R.M., și care este utilizat la încheierea contractelor de transport 
cu fiecare dintre expeditori. O altă situaţie avem în cazul contractului de navlo-
sire (charter), unde părţile pot să negocieze fiecare clauză a contractului.

4.3. Încheierea contractului de transport maritim de mărfuri
Așa cum s-a menţionat, contractul de transport maritim de mărfuri se încheie 

din moment ce reprezentantul cărăușului (de regulă, căpitanul navei) semnează 
conosamentul. Prin aceasta se confirmă că părţile sunt de acord cu condiţiile con-
tractului, iar marfa a fost deja încărcată în navă și transportul urmează să înceapă.

Deși se vorbește despre încheierea contractului de transport, în realitate, 
acest contract în forma lui materială niciodată nu a existat. Locul contractului 
de transport maritim este preluat de documentul numit conosament.

Rezultă că, din punct de vedere practic, conosamentul se identifică cu 
contractul de transport maritim de mărfuri, care se materializează în conosa-
ment, și acesta din urmă devine principalul mijloc de dovadă a existenţei con-
tractului respectiv49. Practica din transportul maritim ne arată clar, că nu se 
încheie un contract de transport maritim separat de conosament. Există doar 
conosamentul, care are în același timp rolul de contract de transport, dar și de 
mijloc de probă, ce arată că contractul într-adevăr a fost încheiat.

48 Legea permite ca în locul conosamentului, să fie utilizat și un alt document ce ar dovedi 
predarea mărfurilor la transport. Potrivit art.142 alin.(4) din Codul navigaţiei mariti-
me comerciale, expeditorul este în drept să ceară transportatorului eliberarea, în loc 
de conosament, a unui bon maritim de livrare sau a unui alt act probatoriu al primirii 
mărfurilor spre transportare. Însă aici este necesar de a înţelege corect lucrurile, pentru 
a nu crea confuzie: prin „alt document”, se are în vedere oricare alt act ce ar putea servi 
ca dovadă a faptului că marfa a fost predată și, respectiv, recepţionată pentru transport. 
Însă contractul de transport maritim va putea fi încheiat doar în bază de conosament. 
Încheiere contractului se va produce la semnarea conosamentului, care va însoţi marfa 
pe tot parcursul transportului. 

49 Menyhart G. Consideraţii cu privire la natura și caracterele juridice ale contractului de 
transport maritim de mărfuri, publicat în Revista de Drept Comercial (România), nr.2, 
2003, p.79-80.
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Probleme. Însă principala problemă ce apare în practică rezultă din faptul 
că Codul navigaţiei maritime comerciale nu reglementează raporturile care se 
crează între cărăuș și expeditorul mărfurilor până la încheierea contractului 
de transport.

Apare întrebarea: din moment ce părţile se înţeleg ca să transporte o anu-
mită cantitate de marfă, sub ce formă se materializează înţelegerea lor?

Codul navigaţiei maritime comerciale nu dă răspuns la această întrebare. Se 
cunoaște doar că contractul de transport maritim de mărfuri are caracter real, 
el încheindu-se din moment ce marfa a fost deja încărcată pe navă.

Pentru comparaţie, în transportul auto și feroviar înţelegerea părţilor de 
a efectua transportul se face printr-o comandă scrisă, întocmită de client și, 
respectiv, acceptarea acestei comenzi, realizată de către cărăuș. Comanda-ac-
ceptarea este un antecontract și are ca efect punerea la dispoziţie a mijlocului 
de transport gata pentru încărcare și, respectiv, încărcarea mărfurilor.

În transportul maritim legea nu reglementează problema dată, însă prac-
tica ne arată că părţile convin asupra pregătirii mărfurilor și a navei pentru 
transport în baza comenzii, ca și în cazul transportului auto și celui feroviar de 
mărfuri.

4.4. Elementele contractului de transport maritim de mărfuri
Părţile contractante. Părţile unui contract de transport maritim sunt că-

răușul și expeditorul (numit încărcător)50. Un statut juridic aparte revine desti-
natarului, care nu încheie contractul de transport, însă beneficiază de foloasele 
contractului – primește mărfurile aduse la adresa sa.

Așadar, destinatarul este persoana îndreptăţită să preia mărfurile în portul 
de destinaţie. Destinatarul nu este parte la contract, deoarece nu încheie con-
tractul de transport. El este numai un participant la raporturile de transport, 
asupra căruia se răsfrâng anumite drepturi și obligaţii ce rezultă din contrac-
tul încheiat între cărăuș și expeditorul de mărfuri.

Situaţia juridică a destinatarului în cadrul raporturilor de transport este 
reușit reflectată de Codul navigaţiei maritime comerciale, potrivit căruia ra-

50 Actualmente, în Republica Moldova există un singur port maritim – Portul Internaţio-
nal Liber Giurgiulești. Transportarea mărfurilor este realizată prin intermediul a două 
companii specializate – Danube Logistics și Trans Cargo Terminal. Oricine dorește să 
efectueze transportul mărfurilor pe mare este obligat să încheie contract de transport 
cu unul din cărăușii nominalizaţi (Site-ul oficial al Portului Internaţional Liber Giurgi-
ulești, http://www.gifp.md/ro/news/12.html). 
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porturile dintre transportator și destinatarul mărfurilor, care nu este parte a 
contractului de transport, se specifică în conosament (art.140 alin.(1)).

Forma contractului. Contractul de transport maritim de mărfuri se face în 
scris. Existenţa și conţinutul unui astfel de contract pot fi dovedite prin char-
ter, conosament sau prin alte acte (art.139 Codul navigaţiei maritime comerci-
ale). Așadar, este necesar să distingem clar că contractul de transport maritim 
de mărfuri se încheie doar în formă scrisă.

De iure, conosamentul nu trebuie confundat cu contractul de transport, 
ele fiind două acte juridice diferite. De facto însă, părţile niciodată nu văd con-
tractul de transport, ele deţin asupra lor numai conosamentul. Locul contrac-
tului, pur și simplu este preluat de formularul tipizat, numit conosament, ce 
urmează a fi completat de către cărăuș și înaintat expeditorului pentru aproba-
re. Situaţia este identică cu cea din transportul auto, feroviar și aerian, în care 
scrisoarea de trăsură înlocuiește contractul de transport de mărfuri, dar nu se 
asimilează cu acesta.

Aceeași situaţie o avem în cazul transportului de pasageri, unde biletul de 
călătorie constituie atestă faptul că între cărăuș și pasager a fost încheiat un 
contract de transport.

Urmează să distingem că conosamentul reprezintă dovada încheierii con-
tractului de transport maritim de mărfuri, iar charterul – dovada încheierii 
contractului de navlosire.

4.5. Conosamentul – dovadă a încheierii contractului  
 de transport maritim

Scurt istoric. Nu se cunoaște cu exactitate anul când au început să fie uti-
lizate conosamentele în transportul maritim. În Evul Mediu, comercianţii 
călătoreau împreună cu mărfurile, de aceea nu era nevoie de documente de 
transport. Pe măsura intensificării livrării de mărfuri, comercianţii au renun-
ţat de a călători împreună cu mărfurile și solicitau recipise care să confirme 
recepţionarea încărcăturii de către cărăuș.

Mai târziu, în secolul al XVI-lea, în culegerea de reguli „Le Guidon de la 
Mer” din Franţa se menţionează despre cuvântul „conosament” (din fr. „con-
naissement” – trad. „recipisă”) ca fiind acel document, în care căpitanul navei 
face înscriere asupra cantităţii și calităţii mărfurilor îmbarcate la bord.

Conosamentului i se atribuia numai rolul de recipisă ce confirma faptul 
încărcării și predării mărfurilor către cărăuș. De regulă, conosamentul se în-
tocmea în 3 exemplare, o copie însoţea nava, cealaltă însoţea marfa, iar la por-
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tul de destinaţie se înmâna destinatarului, împreună cu marfa. Cea de-a treia 
copie rămânea la cumpărătorul ce încheiase contractul cu cărăușul, ca dovadă, 
în caz că marfa nu era livrată la destinaţie. Tocmai în secolul al XIX-lea, cono-
samentul și-a dobândit principala sa funcţie – titlu de valoare, cu care puteau fi 
efectuate orice operaţiuni comerciale fără a fi necesară și transmitere de fiecare 
dată a mărfii de la un loc în altul51.

Primele tipuri de conosamente erau alcătuite dintr-o singură pagină în 
care se indicau detalii despre marfă și condiţiile contractuale, toate pe aceeași 
pagină. Treptat, a devenit o practică să fie înscrise pe o pagină termenii și con-
diţiile contractului de transport, iar pe cealaltă pagină – detalii referitoare la 
marfă, plata navlului, porturile de încărcare și descărcare, numele cărăușului 
și denumirea navei maritime. Paginile pe care erau înscrise aceste informaţii 
se numeau pagina faţă și pagina verso.

Definiţie. Conosamentul este documentul care face dovada contractului 
de transport maritim și dovada preluării sau încărcării mărfurilor de către 
cărăuș, prin care cărăușul se obligă să livreze mărfurile la destinaţie contra 
prezentării acestui document52.

Într-o altă definire, conosamentul este o adeverinţă semnată de cărăuș sau 
de persoana împuternicită (căpitanul navei), prin care se dovedește că mărfuri-
le indicate în acest document au fost încărcate pe navă pentru a fi transportate 
în punctul de destinaţie în scopul de a fi predate persoanei nominate (n.n. – 
numele căreea figurează în conosament) sau posesorului conosamentului53.

Funcţiile conosamentului. Conosamentul este aprobat de comandantul 
navei și are trei funcţii importante:

1. Face dovada încărcării mărfurilor la bord. În temeiul art.142 alin.(1) din 
Codul navigaţiei maritime comerciale, după recepţionarea mărfurilor spre 
transportare, transportatorul, la cererea expeditorului îi eliberează un conosa-
ment, care constituie actul probatoriu al recepţionării mărfurilor.

Așadar, conosamentul se eliberează numai după încărcarea mărfurilor în 
navă și este ca o recipisă de predare a mărfurilor. În practică conosamentul 
se completează în prealabil de către expeditor și este remis cărăușului pentru 

51 Хабибулаев А.Х. Национальные традиции становления и развития института 
морской перевозки груза в России (историко-правовой и сравнительно-право-
вой аспекты). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Специальность 12.00.01. Науч. рук. С.Б.Глушаченко. Санкт-
Петербург, 2008, p.10.

52 Art.1 pct.7 din Regulile de la Hamburg.
53 Bloșenco A., op.cit., p.118.
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redactare și semnare. După finisarea procedurii de încărcare, cărăușul mai în-
tâi verifică starea mărfii amplasate în navă, apoi semnează conosamentele. Un 
exemplar îl remite expeditorului, iar altele două le preia cu sine la transport.

2. Confirmă faptul încheierii contractului de transport. Conosamentul nu 
este un contract de transport, dar confirmă că a existat un acord între expe-
ditor și cărăuș de a realiza prestaţia de transport, acord ce prin sine însuși 
constituie contractul de transport.

3. Este un titlu de valoare. Conosamentul este un titlu de valoare54, iar cel ce 
deţine acest titlu se consideră a fi proprietarul mărfii transportate. Dacă pose-
sorul conosamentului transmite documentul unei alte persoane, prin aceasta 
se transmite și proprietatea asupra mărfii înscrise în conosament.

Potrivit Codului civil, remiterea conosamentului sau a unui alt act care 
dă dreptul de dispoziţie asupra bunului este echivalată cu predarea bunului 
(art.322 alin.(2)). Cu alte cuvinte, în cazul conosamentului, pentru transferarea 
dreptului de dispoziţie asupra unui bun, nu este necesară și predarea materială 
a bunului. Fiind un titlu de valoare, acest lucru permite ca toate operaţiunile 
comerciale cu referire la bunurile ce constituie obiectul contractului de trans-
port maritim de mărfuri (gajarea, vânzarea-cumpărarea, schimbul, locaţiunea 
etc.) să fie efectuate în temeiul conosamentului, chiar dacă la acel moment bu-
nurile se află pe nava maritimă, în faza de transport.

Conosamentul nu trebuie confundat cu contractul de transport maritim, 
deoarece conosamentul face numai dovada existenţei și conţinutului contrac-
tului de transport.

Conosamentul nu este contractul de transport maritim de mărfuri, așa 
cum deseori greșit se consideră în practică. Contractul de transport reprezintă 
un act juridic bilateral sau multilateral, în timp ce conosamentul de fiecare 
dată este un act juridic unilateral, semnat de către căpitanul navei sau de o altă 
persoană împuternicită de cărăuș55.

Cu toate acestea, în conosament sunt reflectate condiţiile esenţiale ale contrac-
tului de transport maritim de mărfuri. Pe verso-ul conosamentului sunt imprima-
te clauzele contractului de transport în baza cărora conosamentul a fost întocmit.

54 În acest sens, se face chiar o paralelă privind asemănările și deosebirile care există între 
conosament și un alt titlu de valoare, cambia (A se vedea: Pandele A.L. Conosamentul –  
titlu reprezentativ al mărfurilor transportate, publicat în Revista Română de Dreptul 
Afacerilor (București), nr.4, 2005, p.72-81).

55 Гуцуляк В.Н. Коносамент и чартер как правовая основа морских перевозок, 
publicat în Морское право (Federaţia Rusă), nr.5, 2003, p.16.
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Forma conosamentului. Conosamentul se redactează în formă scrisă, pe 
formulare tipizate, luând în considerare practica diferitor companii de navi-
gaţie. Conosamentul este tipărit în mod uzual pe hârtie A4, iar locurile lăsate 
în alb din cuprinsul conosamentului urmează a fi completate de către părţi.

Spre deosebire de alte tipuri de transport, în care numărul scrisorilor de 
trăsură era specificat cu exactitate, în cazul transportului maritim situaţia 
este diferită. Transportatorul poate elibera expeditorului, la solicitare, câteva 
exemplare originale de conosament, în care să fie specificate numărul de exem-
plare originale emise (art.144 Codul navigaţiei maritime comerciale). Dacă în 
conosament se indică că marfa se predă conform unui singur exemplar de co-
nosament, celelalte exemplare ce pot apărea devin nule.

Conţinutul conosamentului. Așa cum s-a menţionat, conosamentul se re-
duce la un formular tip, ce urmează doar să fie completat de către expeditorul 
mărfii și prezentat cărăușului pentru semnare.

În conţinutul conosamentului, deosebim două tipuri de clauze: clauze obli-
gatorii și clauze facultative.

Menţiunile care se înscriu în mod obligatoriu în conosament sunt stabilite 
de Codul navigaţiei maritime comerciale, la art.143 alin.(1), acestea fiind: nume-
le navei, numele transportatorului și sediul lui, locul și data primirii mărfurilor 
de către transportator, numele expeditorului și sediul lui, locul de destinaţie 
al mărfurilor, numele destinatarului, însemnele ce ţin de specificul mărfurilor 
(masa, cantitatea lor, datele privind ambalajul, aspectul exterior și calităţile spe-
cifice ale mărfurilor), navlul, data și locul eliberării conosamentului, numărul 
de exemplare originale ale conosamentului, semnătura și ștampila transporta-
torului. În conosament pot fi incluse, prin acordul părţilor, și alte clauze.

4.6. Clasificarea conosamentelor
Criterii folosite. Enumerare. De regulă, clasificarea conosamentelor se 

face potrivit următoarelor criterii: modul de desemnare al titularului de drept; 
expedierea mărfurilor; starea mărfurilor; continuitatea transportului.

Modul de desemnare al titularului de drept. Din punct de vedere al per-
soanei îndreptăţite să ridice marfa în portul de destinaţie, avem: a) conosa-
ment nominativ; b) conosament la ordin; c) conosament la purtător.

Conosamentul nominativ se distinge prin faptul că numele primitorului 
mărfii este menţionat expres în conosament, iar cărăușul este obligat să eli-
bereze marfa în portul de destinaţie persoanei înscrise în conosament, după 
ce aceasta a achitat navlul și toate cheltuielile accesorii. Această formă de co-
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nosament de regulă se practică mai rar (pentru mărfuri cu valoare deosebită: 
metale, pietre preţioase, aur, argint etc.).

Conosamentul la ordin. Este forma cea mai răspândită de conosament. El 
se emite la ordinul unei anumite persoane (al destinatarului mărfurilor, al ex-
peditorului), care apoi va gira (andosa) conosamentul unei alte persoane. Prin 
gir, această persoană devine proprietar al documentului și al mărfii prevăzute 
în document.

Conosamentul la purtător este acel conosament care nu arată cine este ti-
tularul de drept, ci posesorul lui este considerat și proprietar al mărfurilor. 
Cuprinde menţiunea „la purtător” și circulă fără nici o formalitate. Dezavan-
tajul constă în faptul că poate fi ușor furat sau pierdut, iar noul lui posesor se 
va considera proprietar și va pretinde predarea mărfurilor.

Expedierea mărfurilor. Din punctul de vedere al expedierii mărfurilor, 
conosamentele pot fi clasificate în: a) conosament „încărcat la bord”; b) cono-
sament „primit spre încărcare”.

Conosamentul „încărcat la bord” indică faptul că marfa a fost încărcată la 
bordul navei. El se emite după ce cărăușul a încărcat mărfurile pe care se obligă 
să le transporte.

Conosamentul „primit spre încărcare”. Se întâmplă destul de des ca marfa 
să fie predată cărăușului înainte de încărcarea pe navă. În acest caz, cărăușul 
eliberează un conosament cu menţiunea „primit spre încărcare” pentru măr-
furi ce nu sunt încărcate, dar care sunt preluate de cărăuș pe răspunderea sa. 
Avantajele acestui conosament sunt date de faptul că cărăușul poate obţine 
plata navlului, fără să mai aștepte sosirea navei în port.

Starea mărfurilor. Având în vedere starea mărfurilor, conosamentul poate 
fi: a) conosament curat; b) conosament pătat sau murdar.

Conosamentul curat presupune inexistenţa vreunei nereguli cu privire la 
marfă sau la ambalaj, în timp ce conosamentul pătat conţine menţiuni exprese 
despre starea necorespunzătoare a mărfii sau a ambalajului acesteea.

Dacă la preluare cărăușul nu a depistat careva deteriorări ale mărfii sau a 
ambalajului ei, atunci după finisarea procedurii de încărcare și verificare, căpi-
tanul navei va trebui să semneze conosamentul. Asemenea conosament poartă 
denumirea de „curat”. În schimb dacă se depistează nereguli, cărăușul le va 
înscrie în conosament și el se va numi deja „murdar”56.

56 Семенов А.В. Некоторые вопросы правового регулирования коносамента как до-
казательства договора морской перевозки грузов, publicat în Транспортное право 
(Federaţia Rusă), nr.1, 2001, p.13.
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Modul de întocmire. În dependenţă de modul de întocmire al conosamen-
tului, avem: a) conosament direct; b) conosament fracţionat; c) conosament 
semnat sub protest.

Conosamentul direct. Se eliberează de primul cărăuș atunci când mărfurile 
vor fi transportate succesiv cu mai multe nave sau cu mijloace de transport 
diferite. Cărăușul ce l-a emis răspunde atât de transportul efectuat cu nava 
sa, cât și de cel efectuat cu navele succesive, având rolul de comisionar faţă de 
cărăușii succesivi, ce sunt obligaţi prin conosament numai în măsura în care 
l-au acceptat prin ratificare. Pentru a-și limita propria răspundere, cărăușul 
iniţial poate insera în conosament o clauză prin care răspunderea să înceteze 
din moment ce marfa a fost predată următorului cărăuș57.

Conosamentul fracţionat se folosește atunci când primitorul mărfii intenţi-
onează să-și revândă marfa înscrisă în conosament, în porţiuni mai mici, mai 
multor cumpărători.

În cazul conosamentului semnat sub protest, marfa nu este descărcată, de-
oarece expeditorul refuză să ia un conosament murdar58.

Persoana care eliberează conosamentul. După persoana ce le eliberează, 
conosamentele se clasifică în: a) conosamente eliberate de cărăuși; b) cono-
samente eliberate de agenţii cărăușului; c) conosamente eliberate de case de 
expediţii internaţionale.

De regulă, cei care eliberează conosamentele sunt cărăușii, prin interme-
diul comandantului navei. În unele porturi, cărăușii au reprezentanţi, agenţii 
de încărcare sau case de expediţii ce preiau marfa și eliberează în schimb co-
nosamente în numele cărăușului pe care-l reprezintă. În situaţia în care este 
eliberat în nume propriu, conosamentul trebuie să fie aprobat de F.I.A.T.A. (în 
trad. din lb.eng. – Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Expeditori), iar 
casa de expediţii să fie membră a F.I.A.T.A.59

Continuitatea transportului. Din punct de vedere al continuităţii transpor-
tului, avem: a) conosament fără transbordare; b) conosament cu transbordare.

Conosamentul fără transbordare se eliberează în cazul transporturilor di-
recte, realizate cu același mijloc de transport din portul de pornire până la 
portul de destinaţie.

57 Stanciu C., op.cit., p.251.
58 Făiniși F., op.cit., p.125.
59 Călin A., op.cit., p.475.
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Conosamentul cu transbordare. Pentru partidele mici de marfă nu este ren-
tabil de a angaja întreaga capacitate a unui mijloc de transport de la portul de 
încărcare până la cel de destinaţie, de aceea transportul se efectuează cu trans-
bordare printr-un port intermediar.

4.7. Deosebirea care există între conosament și charter
La prima vedere, între ambele documente de transport s-ar părea că nu 

există diferenţe. În realitate, reieșind din prevederile Codului navigaţiei mari-
time comerciale și a opiniilor doctrinare, pot fi desprinse mai multe distincţii 
dintre conosament și charter. Acestea se realizează după cum urmează:
1. Conosamentul constituie dovada încheierii contractului de transport ma-

ritim de mărfuri (fără închirierea navei), pe când charterul atestă înche-
ierea contractului de navlosire (cu închirierea întregii nave maritime sau 
doar a unei porţiuni);

2. Contractul de transport încheiat în bază de charter se consideră consensu-
al, iar cel în temeiul conosamentului – real;

3. Conosamentului îi este recunoscută calitatea de titlu de valoare (hârtie de 
valoare, așa cum sunt cecul, cambia, acţiunile, obligaţiunile), în timp ce 
charterul nu este titlu de valoare, ci reprezintă numai un act scris;

4. În cazul conosamentului, transmiterea drepturilor asupra mărfii de la un 
expeditor la alt expeditor se face în baza legii, pe când în situaţia charte-
rului transmiterea drepturilor de la un expeditor la altul se face nu în baza 
legii, ci în temeiul prevederilor stabilite în documentul de charter60;

5. În cazul contractului de transport în bază de charter, charterul se elibe-
rează până ca marfa să fie preluată, pe când la încheierea contractelor de 
transport în bază de conosament, eliberarea conosamentului are loc după 
recepţionarea mărfii. Astfel, potrivit Codului navigaţiei maritime comerci-
ale, după recepţionarea mărfurilor spre transportare, transportatorul, la 
cererea expeditorului, îi eliberează un conosament, care constituie actul 
probatoriu al recepţionării mărfurilor (art.142 alin.(1));

6. Conosamentul dispune de o reglementare amplă atât în legislaţia naţiona-
lă, cât și în cea internaţională, în schimb charterul nu este reglementat. Mo-
tivul ar fi că în comerţul internaţional sunt prezente numeroase formulare 
tipizate de charter, aprobate de către organizaţiile internaţionale pentru 

60 Семенов А.В. Некоторые вопросы правового регулирования коносамента как до-
казательства договора морской перевозки грузов, publicat în Транспортное право 
(Federaţia Rusă), nr.1, 2001, p.12.
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fiecare categorie de mărfuri în parte și care reglementează în detaliu rapor-
turile comerciale dintre părţi. În așa mod, formularele tipizate de charter 
suplinesc lacunele din legislaţie61. Ele au rolul de uzanţe comerciale.

7. Reieșind din prevederile Codului navigaţiei maritime comerciale, menţi-
unile obligatorii pe care trebuie să le conţină conosamentul (art.143) sunt 
diferite de cele stabilite pentru charter (art.141).

5. Transportul naval. Proiectul Codului transportului  
naval al Republicii Moldova

La momentul actual, alături de Portul Internaţional Liber Giurgiulești, în 
republică există patru porturi fluviale: Portul fluvial Ungheni – amplasat pe 
râul Prut; Portul fluvial Bender – pe râul Nistru; Portul fluvial Râbniţa – pe 
râul Nistru și Portul fluvial Varniţa, la fel amplasat pe râul Nistru.

În afară de acestea, pe râul Nistru activează Întreprinderea de Stat „Bacul 
Molovata”, care efectuează transportarea pasagerilor și a autoturismelor de pe 
un mal pe celălalt al râului. De asemenea, pe râul Nistru este amplasat cheul 
Olănești, dar care la moment actual nu operează.

Râurile Nistru și Prut în prezent sunt navigabile doar pe anumite segmen-
te, din cauza nămolirii lor și neefectuării la timp a lucrărilor de menţinere 
a adâncimilor. Din acest motiv, transportul naval se exploatează la un ran-
dament mult mai redus comparativ cu cel din perioada anilor ’80, când prin 
intermediul transportului naval se efectuau transporturi de mărfuri și călători 
– pe râul Nistru până la portul Belgorod-Dnestrovsc, după care mărfurile se 
transbordau pe nave maritime și se transportau pe căile maritime, iar pe râul 
Prut până la Galaţi (România), portul Reni și Izmail (Ucraina).

Problemele majore cu care se confruntă în prezent ramura transportului 
naval sunt determinate de următorii factori: a) starea tehnică învechită a mij-
loacelor plutitoare; b) starea economico-financiară dificilă a agenţilor econo-
mici care administrează flota și porturile, și c) piaţa slab dezvoltată de prestare 
a serviciilor în domeniul transportului de mărfuri și călători62.

61 Липавский В.Б. Договор морской перевозки груза с условием предоставления 
всего судна, части его или определенных судовых помещений (чартер), publicat 
în Транспортное право (Federaţia Rusă), nr.4, 2004, p.19.

62 Concepţia dezvoltării transportului naval în Republica Moldova, publicată pe site-ul 
oficial al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Mol-
dova, http://mtid.gov.md/img/legislatia-nationala/conceptia-dezvoltarii-transportului-
naval.doc (vizualizat 28.04.2011). 
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Proiectul Codului transportului naval intern al Republicii Moldova. 
Proiectul de lege este alcătuit din 19 capitole și cuprinde 163 de articole. Spre 
regret însă, sunt deja 5 ani de când este publicat pe site-ul Ministerului Trans-
porturilor și Infrastructurii Drumurilor al R.M.63, însă fără acţiuni concrete 
de adoptare a acestuia de către Parlament.

Deși nu găsim explicaţii în acest sens, considerăm că motivul tergiversării 
este foarte simplu: „la ce bun să adoptăm un cod, dacă transport naval practic 
nu avem”. Or, cele câteva mijloace plutitoare nu sunt capabile a fi utilizate pe 
deplin în desfășurarea unei activităţi de întreprinzător. Cu atât mai mult că pe 
piaţa autohtonă nu există cerere și nici ofertă în domeniul comerţului pe cale 
navală.

Ca excepţie, asupra relaţiilor din transportul naval intern ar putea fi apli-
cate, prin analogie, normele Codului navigaţiei maritime comerciale al R.M. 
Prin urmare, adoptarea unui Cod al transportului naval intern al R.M. con-
stituie mai mult o acţiune fără suport practic. Este o lege de care Republica 
Moldova nu are necesitate imediată.

63 Proiectul poate fi consultat pe site-ul oficial al Ministerului Transporturilor și Infras-
tructurii Drumurilor al Republicii Moldova – http://www.mtid.gov.md/ 
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Capitolul XII
NAVLOSIREA MARITIMĂ

Planul
1. Precizări istorice
2. Definirea şi particularităţile contractului de navlosire
3. Natura juridică a contractului de navlosire

3.1. Contractul de navlosire (charter) și contractul de locaţiune
3.2. Contractul de navlosire și contractul de locaţiune
3.3. Contractul de navlosire și contractul de transport

4. Felurile de navlosire
4.1. Navlosirea pe timp
4.2. Închirierea navei nude
4.3. Delimitarea între navlosirea pe timp și închirierea navei nude

5. Elementele contractului de navlosire
5.1. Părţile contractului: armatorul și navlositorul
5.2. Forma contractului (scrisă)
5.3. Preţul în contractul de navlosire – navlu

6. Obligaţii ale părţilor în contractul de navlosire
6.1. Obligaţiile părţilor înainte de plecarea navei în călătorie
6.2. Obligaţiile părţilor în cursul călătoriei și la portul de destinaţie

7. Timpul acordat navlositorului pentru încărcarea (descărcarea) mărfurilor: 
staliile. Timpul suplimentar: contrastaliile și supercontrastaliile

8. Transport de mărfuri efectuat cu nave de linie şi cu nave tramp.  
Deosebirea între ele

9. Protestul de mare
10. Avaria comună
11. Avaria particulară

1. Precizări istorice
Din punct de vedere istoric, mai întâi a apărut navlosirea și mai apoi trans-

portul maritim în bază de conosament. Apariţia navlosirii a fost determinată 
de organizarea slabă din acele timpuri a transportului comercial pe mare. Co-
mercianţii erau nevoiţi să-și caute transportatori, iar aceștea din urmă accep-
tau să efectueze transportul numai dacă li se ofereau garanţii că cheltuielile de 
navigaţie le vor fi acoperite. În consecinţă, a luat naștere un nou tip de contract, 



contractul de navlosire, care stabilea cu exactitate modul de plată, felul navei, 
termenul de închiriere a acesteea ș.a.1

Instituţia navlosirii apare la finele secolului al XVI-lea. Însăși denumirea de 
navlosire, provine de la cuvântul italian charter, adică „înjumătăţirea documen-
tului”, în legătură cu faptul că documentul numit charter se rupea în două bu-
căţi, iar proprietarul navei și transportatorul primeau la mână câte o jumătate.

Până în secolul al XIX-lea, transportul mărfurilor pe mare se efectua ocazi-
onal (la comandă) și numai în baza contractului de navlosire. Spre finele aces-
tui secol, au apărut curse regulate de transportare a mărfurilor pe mare, fapt ce 
a determinat apariţia conosamentului, document ce a stat la temelia unui nou 
contract – contractul de transport maritim de mărfuri în bază de conosament.

În același timp, primele menţiuni cu privire la obligaţia proprietarului na-
vei de a întocmi o listă a mărfurilor pe care le deţine la bord sunt cuprinse 
în actul spaniol numit „Fuero Real” din 1255. Documentul respectiv poate fi 
calificat ca unul de tranziţie, prin care s-a trecut treptat de la uzanţele verbale 
la cele scrise2.

2. Definirea și particularităţile contractului de navlosire
Definiţia legală. Conform contractului de navlosire, armatorul se obligă să 

pună la dispoziţia navlositorului contra plată nava pentru o anumită perioadă 
în vederea transportului de mărfuri, de pasageri sau în alte scopuri ce ţin de 
domeniul navigaţiei comerciale (art.205 Codul navigaţiei maritime comerciale).

Definiţii doctrinare. După Gh.Caraiani și M.Serescu, contractul de navlosire 
este contractul prin care „armatorul se obligă să transporte mărfurile navlosi-
torului sau să pună la dispoziţia acestuia o navă, total sau parţial, pentru trans-
portul mărfurilor pe mare, în schimbul unei sume de bani numită navlu, tarif 
sau chirie, în funcţie de specificul contractului încheiat între cele două părţi”3.

Într-o altă accepţiune, L.Gribincea se expune că contractul de navlosire este 
acel contract de transport de mărfuri în temeiul căruia o parte, numită navlosant 

1 Маковский А.Л. О роли договора при морских перевозках грузов на советских 
судах, publicat în Правоведение (Москва), nr.4, 1959, p.84.

2 Хабибулаев А.Х. Национальные традиции становления и развития института 
морской перевозки груза в России (историко-правовой и сравнительно-правовой 
аспекты). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Специальность 12.00.01. Науч. рук. С.Б.Глушаченко. Санкт-
Петербург, 2008, p.10.

3 Caraiani Gh., Serescu M. Transporturi maritime. Editura Lumina Lex, București, 1998, 
p.252.
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(armatorul), se obligă să pună la dispoziţia celeilalte părţi, numită navlositor, în 
schimbul unei chirii, numită navlu, nava sa ori o anumită capacitate de încărcare 
a acesteea, pentru efectuarea unui transport pe mare, de la un port la altul4.

Așadar, în baza contractului de navlosire (charter) transportatorul se obli-
gă să efectueze o transportare conform unor condiţii contractuale stabilite din 
timp, cu oferirea unei părţi sau a întregului spaţiu din navă navlositorului, iar 
navlositorul se obligă să achite o taxă pentru acest transport. În același timp, 
noţiunile de „navlosire” și „charter” sunt sinonime, iar contractul de navlosire 
ori contractul de charter reprezintă unul și același lucru, doar că navlosirea este 
specifică transportului pe mare, în timp ce charterul – transportului aerian.

Pot fi enumerate următoarele particularităţi ale contractului de navlosire:
În primul rând, raporturile juridice presupun existenţa a două părţi – deţi-

nătorul navei maritime sau aeriene, numit transportator, și navlositorul, adică 
cel care închiriază nava pentru o anumită perioadă de timp.

În al doilea rând, nava i se oferă transportatorului pentru o anumită perioadă 
de timp, la expirarea căruia navlositorul este obligat să restituie nava deţinăto-
rului ei. De aici înţelegem că contractul de navlosire poartă caracter temporar.

În al treilea rând, contractul de navlosire se prezintă întotdeauna ca con-
tract cu titlu oneros: nava maritimă se acordă transportatorului numai în 
schimbul unei taxe.

În al patrulea rând, contractul se încheie doar în temeiul prevederilor din 
Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M.

În al cincilea rând, prevederile aplicabile contractelor de transport de măr-
furi și de persoane, se vor aplica și contractelor de navlosire, luând în consi-
derare, bineînţeles, specificul acestor contracte, dar și voinţa de a le încheia, 
exprimată prin contract.

O altă particularitate este aceea că Codul navigaţiei maritime comerciale al 
R.M. reglementează contractul de navlosire doar în Capitolul 2, consacrat con-
tractului de transportare a mărfurilor, și fără a face careva referiri despre posibi-
litatea încheierii lui și în transportul de persoane, în timp ce practica ne dovedeș-
te că contractele de navlosire au o pondere tot mare în transportul de persoane.

La fel, un moment foarte important, care trebuie reţinut, este că nava luată 
în navlosire nu poate fi folosită pentru alte scopuri decât cele maritime. Dacă 
se întrebuinţează ca hotel, depozit, restaurant sau altceva asemănător, raportul 
respectiv nu mai poate fi numit contract de navlosire, ci contract de locaţiune.

4 Gribincea L. Contractul internaţional de transport maritim de mărfuri, publicat în Re-
vista Naţională de Drept, nr.2, 2003, p.18.
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Navlosirea de fiecare dată este un contract consensual, adică reprezintă 
acea înţelegerea dintre două părţi care intră în vigoare din momentul sem-
nării. Experienţa îndelungată de aplicare a navlosirii a determinat elabora-
rea unor forme tipizate de contracte. La etapa actuală în navigaţia maritimă 
comercială se cunosc peste 400 de asemenea modele. Există modele separate 
pentru transportarea cărbunelui, coxei, orezului, arahnidelor, fructelor, îngră-
șămintelor minerale ș.a.5 Toate au fost alcătuite sub egida Palatului Navigaţiei 
Maritime a Angliei și altor organizaţii internaţionale specializate în domeniu.

3. Natura juridică a contractului de navlosire
Prin natura juridică vom înţelege legătura pe care contractul de navlosire o 

are cu alte contracte civile. După structură, cele mai apropiate de contractul de 
navlosire sunt: contractul de locaţiune și contractul de transport.

3.1. Contractul de navlosire și contractul de locaţiune
La baza apariţiei și derulării raporturilor de navlosire stau raporturile de 

locaţiune. Deși contractul de navlosire este alcătuit din mai multe contracte, 
fiind după natura sa un contract complex, dintre toate aceste elemente se evi-
denţiază foarte clar raportul principal – cel de locaţiune, fără de care contrac-
tul de navlosire și-ar pierde conţinutul de bază și menirea sa6.

La prima vedere, între contractul de locaţiune și contractul de navlosire se 
găsesc trăsături comune, dar în esenţă, între ambele contracte sunt prezente 
deosebiri fundamentale.

În literatura de specialitate părerile sunt diferite. В.Т.Смирнов susţine că 
contractul de navlosire este diferit de contractul de locaţiune și nu trebuie con-
fundat cu acesta7. De o altă opinie este В.Липавский, potrivit căruia contrac-
tul de navlosire reprezintă o varietate a contractului de locaţiune8.

Asemănări. Ambele contracte se aseamănă prin faptul că nava maritimă 
se transmite în folosinţă temporară, iar raporturile ce apar între părţi sunt cu 
titlu oneros (se fac în schimbul unei sume de bani, numită: chirie sau navlu).

5 În transportul aerian, spre deosebire de cel maritim, nu există prea multe astfel de mode-
le, iar companiile aeriene utilizează, de regulă, două-trei feluri de modele de contracte. 

6 Остроумов Н.Н., op.cit., p.130.
7 Смирнов В.Т. Сущность договора тайм-чартер и область его применения, publicat 

în Советское государство и право, nr.7, 1969, p.48.
8 Липавский В. Тайм-чартер: правовая природа и соотношение со смежными до-

говорами, publicat în Хозяйство и право (Federaţia Rusă), nr.10, 2002, p.113.
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Deosebiri. În cazul contractului de navlosire, mijlocul de transport se în-
chiriază cu un scop bine determinat – transportarea mărfurilor, a pasagerilor 
și bagajelor (uneori chiar și a poștei), pe când în cazul contractului de locaţiune 
a mijlocului de transport, pentru părţile contractante nu are importanţă atât 
de mult scopul pentru care a fost făcută închirierea9.

Așadar, odată luată în navlosire, nava nu mai poate fi folosită în alte scopuri 
decât cele de transport. Dacă nava se va întrebuinţa în alte scopuri, cum ar fi 
depozit, hotel, restaurant sau altceva asemănător, contractul nu mai poate fi 
numit navlosire, ci contract de locaţiune10.

O altă deosebire constă în faptul că la încheierea contractului de navlosire, 
se transmite un singur atribut al dreptului de proprietate – dreptul de folosin-
ţă. Pe când în cazul contractului de locaţiune, alături de dreptul de folosinţă se 
transmite și dreptul de posesiune.

De regulă, în cazul contractului de navlosire, nava se transmite navlosito-
rului cu tot cu echipaj, alcătuit din comandant și ceilalţi membri ai echipajului. 
Echipajul realizează conducerea tehnică a navei pe tot parcursul transportului. 
De exemplu, comandantul este investit cu putere de comandă și administra-
re a navei în timpul navigaţiei, cu dreptul de a lua măsuri pentru asigurarea 
siguranţei navigaţiei, menţinerea disciplinei la bord, prevenirea daunelor ce 
pot fi cauzate navei etc. (art.62 Codul navigaţiei maritime comerciale). La fel 
și ceilalţi membri ai echipajului, exercită acte de stăpânire asupra navei, ceea 
ce reprezintă dreptul de posesiune, în timp ce dreptul de folosinţă11 aparţine 
navlositorului.

De regulă, folosinţa nu poate fi separată de posesiune. Folosirea bunului 
este posibilă numai dacă posezi acest bun12. Însă cu privire la contractul de na-
vlosire avem o excepţie. Dreptul de posesiune, așa cum vedem, se păstrează la 
armator (proprietarul navei), iar la navlositor trece numai dreptul de folosinţă 
asupra navei. O altă situaţie avem la contractul de locaţiune, unde locatarului 
îi revin două atribute – dreptul de posesiune și dreptul de folosinţă.

9 Аксаментов О.И. Договор фрахтования вместимости воздушного судна (воз-
душный чартер), publicat în Правовой научно-практический журнал „Кодекс 
info” (Federaţia Rusă), май-июнь 2004, p.101-110.

10 Смирнов В.Т. Сущность договора тайм-чартер и область его применения, publicat 
în Советское государство и право, nr.7, 1969, p.50.

11 Folosinţa este prerogativa ce dă posibilitatea de a întrebuinţa bunul în interes propriu şi 
a-i culege fructele (adică foloasele).

12 Baieş S., Volcinschi V., Băieşu A., Cebotari V., Creţu I. Drept civil. Drepturilne reale. 
Teoria generală a obligaţiilor. Volumul II. Chişinău: Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 
2005, p.56-57.
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Prin urmare, în cazul contractului de navlosire, navlositorului i se transmi-
te numai dreptul de folosinţă asupra navei, pe când la contractul de locaţiune, 
locatarului îi revin două atribute ale dreptului de proprietate – dreptul de folo-
sinţă și dreptul de posesiune asupra navei.

3.2. Contractul de navlosire și contractul de transport
Din punct de vedere istoric, primul a apărut contractul de navlosire, folosit 

încă din antichitate. De-abia în secolul al XIX-lea contractele de trans port ma-
ritim devin curente, pe măsura trecerii de la navigaţia cu pânze la mijloacele 
tehnice cu motor, capabile să asigure deplasările pe apă conform unui orar 
dinainte anunţat.

Navlosirea face parte din categoria contractelor de transport: a) în ambele 
cazuri, ca parte la contract este o întreprindere de transport; b) raporturile ju-
ridice apar în legătură cu exploatarea navei maritime; c) obiectul contractului 
constă în prestarea serviciilor de transport: atât cărăușul, cât și navlositorul 
transportă marfa și o prezintă la punctul de destinaţie; d) în ambele contracte, 
scopul îl constituie deplasarea mărfurilor (sau pasagerilor) pe cale maritimă, 
dintre-un port în altul; e) și într-un contract, și în celălalt, este prezentă o a 
treia persoană – destinatarul, care nu participă la încheierea contractului, însă 
dobândește anumite drepturi13.

Delimitarea: – O primă deosebire între aceste două contracte rezultă din 
obiectul acestora: contractul de transport are ca obiect transportarea mărfii, 
pe când navlosirea se referă la închirierea navei maritime.
– Navlosirea este genul de transport efectuat la comandă. Încheiere contrac-

tului se realizează când există solicitări din partea clienţilor. Dimpotrivă, 
contractul de transport se încheie la transporturile cu periodicitate regula-
tă. Acestea se desfășoară conform unui orar cunoscut din timp și afișat în 
locurile publice.

– După criteriul denumirii părţilor, navlosirea intervine între proprietarul 
navei, numit armator, care încredinţează folo sirea navei maritime unei 
persoane, denumit navlositor, în schimb contractul de transport se încheie 
între cărăuș, pe de o parte, și călătorul ori expeditorul mărfurilor, de cea-
laltă parte. Așadar, la navlosire părţi sunt armatorul și navlositorul, iar în 
transport – transportatorul și călătorii/expeditorii mărfurilor.

13 Тихенко Т.Ю. Правовая природа договора фрахтования (чартера), publicat în Вест-
ник Саратовской государственной академии права (Federaţia Rusă), nr.1, 2008, p.106.
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– Plata în baza contractului de navlosire nu depinde de cantitatea de marfă 
îmbarcată în navă, ci de suprafaţa ce este închiriată. La contractul de trans-
port mărimea plăţii se determină în funcţie de greutatea sau volumul măr-
furilor transportate, luând în considerare calităţile sale specifice (lichide, 
solide, ușor alterabile, periculoase etc.)14.

– Diferit este și înscrisul probator al raporturilor dintre părţi: la contractul 
de transport înscrisul probator este conosamentul, în timp ce la contractul 
de navlosire înscrisul respectiv se numește charter.

– Din punct de vedere legal, contractele de navlosire beneficiază de regle-
mentări permisive. Normele juridice poartă caracter dispozitiv. O altă si-
tuaţie avem în cazul contractului de transport, în care obligaţiile părţilor 
sunt reglementate îndeosebi prin norme imperative15.

– Obligaţiile asumate sunt distincte. La navlosire, armatorul nu efectuează 
transportul, nu ia marfa în primire și nu o predă la destinaţie. Transportul 
propriu-zis cu toate implicaţiile lui este în sarcina navlositorului. Pe când 
la contractul de transport, transportul este realizat de către cărăuș, el luând 
marfa în primire de la expeditor, o transportă la portul de destinaţie și o 
predă destinatarului.

– Deoarece armatorul nu ia în primire marfa, obligaţiile sale sunt de diligen-
ţă, pe când la contractul de transport cărăușul are o obligaţie de rezultat, și 
anume, obligaţia de a livra destinatarului marfa primită spre transport16.
Concluzie. Contractul de navlosire și contractul de transport sunt două 

contracte diferite. Contractul de navlosire se referă la închirierea unei porţiuni 
din nava maritimă sau a navei în întregime, în timp ce contractul de transport 
se referă la marfă și are ca obiect transportarea ei.

4. Felurile de navlosire
Există două tipuri de contracte de navlosire, pe timp și de închiriere a navei 

nude.
Potrivit Codului navigaţiei maritime comerciale, prin contractul de navlo-

sire pe timp (time charter), armatorul se obligă să pună la dispoziţia navlosi-
torului nava în bună stare de navigabilitate, dotată corespunzător și comple-

14 Косовская В.А. К вопросу определения понятия договора морской перевозки 
груза, publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), nr.3, 2002, p.16.

15 Stanciu C., op.cit., p.258.
16 Stanciu C., op.cit., p.257.
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tată cu echipajul regulamentar, pentru a fi folosită în scopurile stipulate. Prin 
contractul de închiriere a navei nude (bareboat charter), armatorul se obligă 
să dea nava, neutilată și fără echipaj, în folosinţă și dispoziţie navlositorului în 
scopurile stipulate (art.205).

4.1. Navlosirea pe timp
Navlosire pe timp presupune că proprietarul transmite navlositorului nava cu 

tot cu echipaj și continuă să se îngrijească de ea pe întreaga perioadă a contractului, 
având obligaţia de a o menţine în stare bună de navigabilitate. În legătură cu aceas-
ta, asigurarea navei, remunerarea membrilor echipajului și alte cheltuieli curente 
ce ţin de întreţinerea navei sunt pe seama proprietarului ei, adică a armatorului17.

Aceasta este construcţia juridică a charterului clasic, ea fiind frecvent utili-
zată în practica transportului maritim și aerian al Republicii Moldova.

În temeiul prevederilor Codului navigaţiei maritime comerciale, prin con-
tractul de navlosire pe timp (time charter), armatorul se obligă să pună la dispo-
ziţia navlositorului nava în bună stare de navigabilitate, dotată corespunzător și 
completată cu echipaj, pentru a fi folosită în scopurile stipulate (art.205 alin.(2)).

Așadar, armatorul se obligă să pună la dispoziţia navlositorului nava cu 
echipaj cu tot, să suporte cheltuielile pentru întreţinerea echipajului, a navei, 
cheltuielile pentru combustibil și să asigure nava contra riscurilor mării.

La rândul său, navlositorul primește nava și achită navlul în avans. Mai 
suportă și cheltuielile legate de călătoriile pe care le execută nava din ordinul 
său (taxele de canal și strâmtori, taxele portuare etc.)18.

Pe toată durata contractului, navlositorul poate utiliza nava după bunul său 
plac. El va organiza activitatea astfel încât să programeze în acest interval cât 
mai multe curse, deoarece navlul trebuie plătit, chiar dacă nu ar efectua nici o 
deplasare19.

17 Ницевич А.А. Лебедев В.П. Договор фрахтования судна на определенное время, 
publicat în Судоходство (Federaţia Rusă), 2002, nr.1-2, p.66. 

18 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.205.
19 Oprea R., Tudor F. Dreptul transporturilor. Suport de curs publicat pe site-ul oficial 

al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, http://www.idd.ugal.ro/PIED/Grupe/181014/
Curs/Dreptul%20transporturilor%20-%20Tudor%20Florin/DREPTUL_TRANSPOR-
TURILOR_TUDOR_FLORIN.pdf (vizualizat 24.07.2011). 
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4.2. Închirierea navei nude
Închiriere a navei nude reprezintă o varietate a contractului de locaţiune20. 

În prezent, închirierea navei nude este folosită frecvent de către tancurilor pe-
troliere. Armatorul (proprietarul) pune la dispoziţia navlositorului nava fără 
echipaj, în bună stare de funcţionare. Navlositorul o echipează și plătește antici-
pat navlul, suportând toate cheltuielile ce ţin de echipaj și combustibil, precum 
și diferite taxe, cum sunt cele portuare, de trecere a canalelor, strâmtorilor etc.

Navlositorul este răspunzător pentru consecinţele exploatării navei. El nu 
poate utiliza nava în afara porturilor stabilite în contract și nu o poate încărca 
cu alte mărfuri, decât cele stabilite prin acordul părţilor21.

Pe toată durata contractului, proprietarul își păstrează dreptul de dispoziţie 
asupra navei, are dreptul de control asupra modului în care se asigură integri-
tatea navei și respectarea de către navlositor a tuturor clauzelor contractuale22.

Dezavantajul. Peste hotare, contractul de închiriere a navei nude este utili-
zat cu foarte multă prudenţă. Se atenţionează că acest contract este riscant pen-
tru proprietarul navei, deoarece pierde controlul navei pe durata contractului.

Practica multor ani a dovedit deja, că la sfârșitul perioadei contractuale, iar 
uneori chiar mai devreme, navele au revenit în patrimoniul proprietarului gre-
vate de multe creanţe, care au dus, nu de puţine ori, la pierderea navei în cauză23.

4.3. Delimitarea între navlosirea pe timp și închirierea navei nude
– Principala diferenţă între navlosirea pe timp și închiriere a navei nude este 

aceea că la navlosirea pe timp navlositorul închiriază și serviciile echipaju-
lui, iar în a doua situaţie, se închiriază doar nava, fără membrii echipajului.

– acoperirea cheltuielilor. În cazul navlosirii pe timp, armatorul suportă 
cheltuielile de asigurare a navei și de întreţinere a echipajului ei, iar navlo-
sitorul suportă costul combustibilului pentru navă, taxele și alte cheltuieli 
aferente exploatării comerciale a navei.

 O altă situaţie avem în caz de închiriere a navei nude, deoarece toate chel-
tuielile necesare sunt pe seama navlositorului, inclusiv cele de asigurare a 

20 Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Морское право. Учебное пособие. Москва: ЮРИН-
ФОРМЦЕНТР, 2001, p.130.

21 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.206.
22 Oprea R., Tudor F., op.cit., p.118.
23 Cristea A. Drept maritim. Editura All Beck, București, 2001, p.138.
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navei, de întreţinere a echipajului, taxele, cheltuieli ce ţin de exploatarea 
navei etc. (art.211 alin.(2) și (3) Codul navigaţiei maritime comerciale)

– subordonarea echipajului. Conform art.213 din Codul navigaţiei maritime 
comerciale, în caz de navlosire pe timp, comandantul și alţi membri de echi-
paj rămân angajaţii armatorului și se subordonează dispoziţiilor ce ţin de 
conducerea navei date de el.
Pe când la închirierea navei nude, navlositorul angajează un echipaj nou. 

Membrii echipajului împreună cu comandantul navei devin angajaţii navlosi-
torului și i se supun lui pe deplin.

5. Elementele contractului de navlosire
5.1. Părţile contractului
Părţile în contractul de navlosire sunt armatorul (navlosant) și navlositorul.
Armator, în lumina Codului navigaţiei maritime comerciale este persoana 

juridică sau persoana fizică ce exploatează o navă, indiferent de faptul dacă 
persoana respectivă este proprietarul navei sau o exploatează în alt temei legal 
(art.22 alin.(2)).

Navlositorul este persoana care încheie cu transportatorul un contract de 
navlosire (art.138 alin.(3)).

În acest context apare întrebarea: care este statutul juridic al proprietarului 
navei maritime? În temeiul Codului navigaţiei maritime comerciale, proprietar 
de navă este subiectul dreptului de proprietate sau persoana care își exercită 
dreptul de proprietate asupra navei în conformitate cu legislaţia privind pro-
prietatea (art.22 alin.(1)).

Așadar, contractul de navlosire îl putem asimila cu un contract de locaţiu-
ne (închiriere) al navei. Rolul de locator îl poate avea proprietarul navei sau o 
altă persoană ce deţine nava în baza unui contract civil (cum ar fi usufructua-
rul, creditorul gajist etc.). Însă în ambele situaţii, atât proprietarul, cât și noul 
deţinător al navei vor fi numiţi armatori (adică locatori).

În ce privește navlositorul, el poate fi asimilat cu un chiriaș, ce preia nava în 
chirie pentru o anumită perioadă de timp, cu sau fără de echipaj, în funcţie de 
condiţiile contractului de navlosire. În schimbul acestui serviciu, navlositorul 
achită armatorului o sumă de bani – navlu, la fel cum este chiria în cazul con-
tractului de locaţiune.
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5.2. Forma contractului de navlosire
Contractul de navlosire se întocmește în scris. Existenţa și conţinutul con-

tractului poate fi confirmată numai prin acte scrise.
Datele care se indică în contractul de navlosire. În temeiul art.208 din 

Codul navigaţiei maritime comerciale, în contractul de navlosire se indică: a) 
numele părţilor; b) scopul contractului; c) numele navei; d) parametrii tehnici 
și parametrii de exploatare ai navei (capacitatea de ridicare, capacitatea de în-
cărcare, viteza etc.); e) zona de navigaţie; f) cota navlului; g) termenul contrac-
tului; h) locul de preluare și locul de predare a navei.

Lista de date este una exhaustivă, astfel încât toate aceste prevederi sunt 
obligatorii pentru contractul de navlosire.

5.3. Preţul în contractul de navlosire
Cuantumul navlului și modul de determinare a acestuia se stabilesc prin 

acordul părţilor. În lipsa unui astfel de acord, navlul se calculează după tarifele 
în vigoare, în locul și în timpul încărcării mărfurilor.

La determinarea cuantumului navlului, de obicei se ia în considerare canti-
tatea încărcăturii, fie pe tonă de marfă, fie pe volum (metru-cub) sau pe bucată, 
ţinându-se seama de preţurile pieţei. Se obișnuiește de asemenea să se fixeze 
un navlu global, pentru întreaga capacitate de transport a navei24. Dacă pe navă 
s-a încărcat o cantitate mai mare de mărfuri decât prevede contractul de trans-
port, atunci navlul se majorează respectiv.

În situaţia când navlositorul nu a achitat navlul întreg și nu a prezentat 
careva garanţii de plată în acest sens, transportatorul este în drept ca înainte 
de plecarea navei, să denunţe contractul și să ceară achitarea a jumătate din 
navlul convenit, precum și alte cheltuieli, cum sunt, spre exemplu, cele legate 
de staţionarea navei. Descărcarea mărfurilor deja încărcate se va efectua din 
contul navlositorului (art.174 Codul navigaţiei maritime comerciale).

Pentru mărfurile pierdute în timpul transportului, nu se percepe navlu, iar 
navlul plătit în prealabil, se restituie. Dacă marfa pierdută este salvată, navlosi-
torul are dreptul la un navlu proporţional distanţei pe care nava a parcurs-o cu 
mărfurile la bord (art.177 Codul navigaţiei maritime comerciale).

Profesorul român O.Căpăţînă remarcă că de cele mai dese ori, armatorul 
are interesul să obţină inserarea în contract a unei clauze deosebit de favorabile 

24 Căpăţînă O. Navlosirea pe călătorie, publicat în Revista de Drept Comercial (București, 
România), nr.9, 2000, p.14. 
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lui – „navlul este câștigat orice s-ar întâmpla pe parcurs”, care îl îndreptăţește 
să încaseze navlul, fără a ţine seama de ceea ce s-a petrecut cu nava și cu măr-
furile în timpul transportului25.

Bineînţeles, o atare prevedere în contractul de navlosire, pune toate ris-
curile în sarcina navlositorului, el fiind obligat să plătească o mărime fixă a 
navlului, chiar și în cazul pagubelor suferite de pe urma incendiilor, furtunilor 
și a altor situaţii neprevăzute. De aceea, la rândul lui și navlositorul caută să 
stipuleze în contract prevederi ce i-ar aduce careva avantaje faţă de armator.

6. Obligaţii ale părţilor în contractul de navlosire
6.1. Obligaţiile părţilor înainte de plecarea navei în călătorie
Obligaţii. Enumerare. Până la plecarea navei în călătorie, armatorul are 

următoarele obligaţii în contractul de navlosire:
a) obligaţia de a pune la dispoziţia navlositorului nava;
b) obligaţia de a pune la dispoziţia navlositorului nava în bună stare de na-

vigabilitate și de a o menţine așa pe toată durata stabilită în contractul de 
navlosire;

c) obligaţia de a înștiinţa în scris pe navlositor despre faptul că nava a sosit în 
port și este gata pentru încărcare;

d) obligaţia de a întreprinde măsuri pregătitorii cu privire la navă și la marfa 
ce urmează a fi transportată.
Conform prevederilor Codului navigaţiei maritime comerciale, armatorul 

este dator să pună nava la dispoziţia navlositorului în bună stare de navigabi-
litate, să doteze nava corespunzător, să o completeze cu echipajul reglementar 
(art.210).

Mai mult ca atât, armatorul este obligat să menţină nava, pe întreaga pe-
rioadă de valabilitate a contractului, în bună stare de navigabilitate. El nu va 
purta răspundere pentru nenavigabilitate numai dacă dovedește că aceasta a 
fost provocată de viciile ascunse ale navei.

La momentul ajungerii navei în port, comandantul va trebui să-i înmâneze 
navlositorului o notificare prin care acesta să fie avizat că poate începe încărca-
rea mărfurilor în navă. Din momentul acceptării notificării de către navlositor, 
începe să curgă timpul de stalii.

25 Căpăţînă O., op.cit., p.15.
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Dacă navlositorul nu este gata cu încărcarea mărfii, provocând staţionarea 
prelungită a navei, el va fi obligat la despăgubiri. La fel, dacă navlositorul nu se 
prezintă cu mărfurile la încărcare, armatorul poate alege una din cele trei solu-
ţii pe care le are: a) să ceară rezilierea contractului de navlosire; b) să pretindă 
despăgubirile corespunzătoare duratei staţionării și să menţină contractul; c) 
să facă oferta de a încheia cu navlositorul un alt contract26.

Obligaţiile comandantului la sosirea navei în port. La sosirea în port, co-
mandantul navei este obligat:
a) să anunţe organele portuare;
b) să solicite aprobarea de acostare a navei în port;
c) să solicite aprobarea de a încărca în portul respectiv.

Pe durata încărcării, comandantul navei este obligat să se îngrijească de 
supravegherea operaţiunilor de încărcare pentru a se asigura că este utilizată 
întreaga capacitate de transport a navei și se evită astfel punerea în pericol a 
navei și a echipajului.

Obligaţiile navlositorului până la pornirea navei în călătorie. Până ca 
nava să înceapă călătoria pe mare, navlositorul este obligat:
a) să plătească armatorului preţul, numit navlu, în modul și în termenele pre-

văzute în contractul de navlosire. În caz de întârziere a plăţii navlului cu 
peste 14 zile calendaristice, armatorul are dreptul să retragă fără preîn-
tâmpinare nava și să ceară navlositorului reparaţia daunelor cauzate prin 
întârziere (art.215 Codul navigaţiei maritime comerciale);

b) să pregătească mărfurile în vederea predării lor la transport, imediat ce a 
primit înștiinţarea că nava sosește la portul de încărcare, respectându-se 
astfel principiul că: „marfa așteaptă nava”.
În doctrină (A.Cristea), se precizează că principala obligaţie a navlositoru-

lui este să aducă marfa de-a lungul navei, în așa fel ca ea să poată fi încărcată 
pe navă. Această obligaţie a navlositorului este absolută, așa încât, în caz de 
litigiu între părţi, nu va fi suficient să se demonstreze că navlositorul a depus 
toate diligenţele sale27.

Potrivit Codului navigaţiei maritime comerciale, expeditorul sau navlosi-
torul plasează din contul său mărfurile de-a lungul bordului navei. Obligaţia 
de încărcare și stivuire a mărfurilor pe navă îi revine cărăușului, el suportând 
toate cheltuielile aferente (art.151).

26 Stanciu C., op.cit., p.262.
27 Cristea A. Obligaţia navlositorului de a pune la dispoziţie marfa, publicat în Dreptul 

(România), nr.8, 1996, p.43-44. 
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Suntem de părerea că regula dată se referă mai mult la contractul de trans-
port maritim de mărfuri pe bază de conosament (obișnuit), pe când în cazul 
contractului de navlosire avem o altă situaţie: părţile pot conveni ca navlositorul 
(și nu cărăușul) să efectueze încărcarea mărfurilor.

Obligaţiile armatorului (cărăușului). Cea dintâi obligaţie a armatorului 
este de a pune la dispoziţia navlositorului nava în stare bună de navigabilitate. 
Aceasta presupune ca nava să corespundă tuturor cerinţelor tehnice de navi-
gaţie, să fie amenajate calele și magaziile pentru buna încărcare, transportare 
și păstrare a mărfurilor.

Până la sosirea navei în portul de încărcare, comandantul navei trebuie să 
înștiinţeze navlositorul despre ziua aproximativă a sosirii, pentru ca ultimul să 
pregătească marfa pentru încărcare. După acostarea navei în port, armatorul 
trebuie să notifice în scris navlositorul că nava este pregătită și încărcarea poate 
fi începută. Data și ora la care se face notificarea se stabilesc prin acordul părţi-
lor, iar în lipsa unui astfel de acord, prin uzanţele portului de încărcare.

6.2. Obligaţiile părţilor în cursul călătoriei și la portul de destinaţie
După ce marfa a fost încărcată în navă, navlosantul are obligaţia de a trans-

porta marfa la destinaţie în bună stare și la termenul stabilit în contract.
Momentul începerii călătoriei navei este acela al depășirii limitelor portu-

lui de încărcare, iar momentul terminării călătoriei este cel al sosirii navei în 
portul de destinaţie.

Obligaţiile navlositorului. Navlositorul este obligat să exploateze nava 
în conformitate cu condiţiile de navlosire stipulate în contractul de navlosi-
re. Prin urmare, în cazul contractului de navlosire pe timp, armatorul suportă 
cheltuielile de asigurare a navei și de întreţinere a echipajului ei, iar navlosito-
rul suportă costul combustibilului pentru navă.

La contractul de închiriere a navei nude, navlositorul va suporta cheltuielile 
de asigurare a navei, de întreţinere a echipajului, taxele și cheltuielile cu privire 
la deplasarea navei (art.211 Codul navigaţiei maritime comerciale).

În situaţia în care, în timpul călătoriei nava se defectează și devine inaptă 
pentru a continua călătoria, comandantul navei este obligat să ia toate măsu-
rile ce se impun pentru conservarea cantităţii și calităţii mărfii, să găsească o 
altă navă și să realizeze transbordarea mărfii pe aceasta.

Transportul va fi executat cu respectarea itinerarului stabilit prin contract.
O altă obligaţie este aceea de a executa transportul pe calea cea mai scurtă, iar 

orice abatere de la traseu se va face numai cu autorizarea prealabilă a navlositorului, 
cu excepţia cazului în care există un pericol pentru navă, încărcătură sau echipaj.
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La ajungerea în portul de destinaţie, navlositorul are obligaţia de a preda 
marfa destinatarului, numele căruia este prevăzut în contract.

Obligaţiile la sosirea navei în portul de destinaţie. Sosirea navei în portul 
de destinaţie se anunţă din timp, obligaţia dată fiind pe seama comandantului 
navei. Informarea destinatarului este necesară pentru ca el să ia măsurile de 
pregătire în vederea primirii mărfii și a documentelor de transport.

Un moment important este că navlositorul împreună cu expeditorul sunt 
obligaţi să repare transportatorului (de la care a fost închiriată nava) daunele pro-
vocate (art.178 alin.(1) Codul navigaţiei maritime comerciale). De regulă, aceste 
daune constau în deteriorarea navei sub diferite forme (frângeri, rupturi etc.).

După expirarea contractului de navlosire, navlositorul este obligat să resti-
tuie armatorului nava în starea în care a primit-o, exceptându-se uzura nor-
mală (art.211 alin.(4)).

Obligaţiile destinatarului. În primul rând, subliniem că destinatarul nu este 
parte la contractul de transport, ci doar un participant al raporturilor de trans-
port. Cu toate acestea, deși destinatarul nu participă la încheierea contractului și 
nu este parte la contract, lui îi revin anumite obligaţii, ce reies din contractul de 
transport. În așa mod, destinatarul este ţinut de următoarele obligaţii:
a) să se prezinte la data și ora ce i-au fost notificate pentru a prelua marfa;
b) să verifice starea transportului și, în cazul în care constată lipsuri cantita-

tive sau calitative, să întocmească protestul în care se vor consemna aceste 
lipsuri și să-l înainteze armatorului;

c) să efectueze descărcarea mărfurilor în timpul liber prevăzut în contract, în 
caz contrar, calculându-i-se stalii și contrastalii;

d) să achite sumele ce cad în sarcina sa și care sunt prevăzute în contractul de 
transport.

7. Timpul acordat navlositorului pentru încărcarea  
(descărcarea) mărfurilor: staliile. Timpul suplimentar:  
contrastaliile și supercontrastaliile

Noţiune. Staliile înseamnă timpul ce este acordat navlositorului de către 
transportator pentru încărcarea navei. Timpul respectiv se stabilește prin 
acordul părţilor, iar în lipsa unui astfel de acord, prin uzanţele portului de 
încărcare. Staliile se stabilesc numai în cazul contractelor de navlosire, nu și la 
contractele de transport în bază de conosament.

Condiţiile cerute. Pentru a putea calcula corect timpul numit stalii, este 
necesar să se ţină seama de anumite condiţii ce trebuie întrunite cumulativ, și 
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anume: a) nava să fi sosit în portul și la locul de încărcare (descărcare) prevăzut 
în contract; b) nava să fie pregătită din toate punctele de vedere: atât fizic (depo-
zitele pregătite), cât și juridic (documentele în regulă); c) să se facă o notificare 
(înștiinţarea) navlositorului, anunţându-l că poate începe operaţiunile de în-
cărcare (descărcare); d) navlositorul să accepte notificarea primită28.

Așadar, pentru a putea începe calcularea timpului rezervat pentru încăr-
carea-descărcarea mărfurilor (staliile), este necesară respectarea condiţiilor 
sus-menţionate.

În primul rând, se cere ca nava să fi sosit în portul și la locul de încărcare 
(descărcare) indicat în contract. Apare întrebarea: ce înţelegem prin port sau 
loc de încărcare (descărcare)?

Conform prevederilor Codului navigaţiei maritime comerciale, teritoriu al 
portului maritim este suprafaţa terestră atribuită acestuia, precum și uscatul 
format de aluviuni (art.78 alin.(1)). Deoarece legea nu oferă mai multe detalii, 
apelăm la literatura de specialitate în care se susţine că nava poate fi conside-
rată sosită „când a ajuns în interiorul limitelor legale, administrative și fiscale 
ale portului sau într-o zonă mai largă, chiar în afara portului propriu-zis, unde 
navele așteaptă în mod obișnuit pentru dană, fiind în întregime la dispoziţia 
imediată și efectivă a navlositorului”29.

În al doilea rând, nava să fie gata de pornire, sub aspect fizic și juridic. Din 
punct de vedere fizic, se are în vedere că nava funcţioneze normal și poate 
primi marfa: magaziile să fie golite, curăţate, spălate și aerisite. Din punct de 
vedere juridic, spunem că nava este pregătită de transport dacă dispune de 
toate documentele în ordine.

În al treilea rând, adresarea unei notificări navlositorului, punându-i în ve-
dere că poate începe efectuarea operaţiunilor de încărcare sau descărcare.

În al patrulea rând, acceptarea scrisă a notificării de către navlositor. Între 
ora acceptării notificării și ora începerii lucrului de încărcare (descărcare) este 
un răgaz de timp care variază, după caz. În așa mod, curgerea timpului de sta-
lii nu poate începe imediat. De aceea, prin art.154 din Codul navigaţiei mariti-
me comerciale s-a ajuns la concluzia că cel mai reușit este ca staliile să înceapă 
a curge din ziua imediat următoare celei de acceptare a notificării.

28 Căpăţînă O. Navlosirea pe călătorie, publicat în Revista de Drept Comercial (București, 
România), nr.9, 2000, p.8-9.

29 Bibicescu Gh. Transportul de mărfuri pe mare în comerţul internaţional. București, 
1986, p.456.
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Modul de calcul al staliilor. În ceea ce privește modul de calcul al staliilor, 
interesele părţilor sunt, de regulă, diferite: armatorul are tendinţa de a scurta 
cât mai mult durata operaţiunilor de încărcare-descărcare, iar navlositorul ur-
mărește să prelungească această perioadă30.

Conform prevederilor art.154 din Codul navigaţiei maritime comerciale, 
staliile se calculează în zile, ore și minute de muncă, începând cu ziua imediat 
următoare zilei în care a fost prezentată notificarea privind punerea navei la 
dispoziţie spre încărcare.

Nu se va include în stalii timpul în care încărcarea nu s-a efectuat din cauze 
dependente de transportator, condiţii hidrometeorologice sau alte situaţii de 
forţă majoră. În schimb dacă vina aparţine navlositorului, atunci timpul pier-
dut va intra în calculul staliilor.

Pentru terminarea încărcării înainte de expirarea staliilor, navlositorului 
îi poate fi stabilită, prin acordul părţilor, o indemnizaţie, denumită despatch.

Timpul suplimentar acordat pentru încărcarea (descărcarea) mărfurilor: 
contrastaliile și supercontrastaliile

Noţiune. După expirarea timpului numit stalii, părţile pot stabili printr-un 
acord contrastalii, care înseamnă timp suplimentar pentru continuarea încăr-
cării mărfurilor după expirarea staliilor.

Natura juridică. Natura juridică a contrastaliilor a suscitat discuţii, opi-
niile fiind divizate. Există autori care le consideră penalităţi. Totuși, pare mai 
exact punctul de vedere, la care ne raliem, potrivit căruia contrastaliile repre-
zintă un supliment al navlului31.

De obicei, între cuantumul navlului și durata de timp (de așteptare) există 
o corelaţie. S-a obișnuit deja că dacă se stabilește un nivel înalt al navlului, se 
prevede și o durată a staliilor suficient de extinsă, astfel încât să se poată evita 
contrastaliile. Dimpotrivă, unui navlu de valoare modestă îi corespunde un 
răgaz de stalii relativ scurt și probabilitatea ca să se ajungă la contrastalii (sau 
chiar la supercontrastalii) devine mai mare.

Soluţii. Dacă după expirarea timpului de contrastalii încărcarea nu s-a în-
cheiat, cărăușul are dreptul: a) să expedieze nava în cursă, chiar dacă nu toată 
marfa a fost încărcată, încasând integral navlul, sau b) să dispună rămânerea 
navei pentru încărcare, încasând supercontrastalii32.

30 Stanciu C., op.cit., p.266.
31 Căpăţînă O. Navlosirea pe călătorie, publicat în Revista de Drept Comercial (București, 

România), nr.9, 2000, p.14.
32  Bloșenco A., op.cit., p.120.
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Supercontrastaliile sunt, de regulă, mai mari cu 50% decât contrastaliile, 
însă dacă părţile nu ajung la o înţelegere în privinţa mărimii acestora, suma 
poate fi fixată conform uzanţelor portului de încărcare.

8. Transportul de mărfuri efectuat cu nave de linie  
și cu nave tramp. Deosebirea între ele

Transportul de linie are caracter regulat și se realizează permanent, după 
un orar care este adus la cunoștinţa publicului din timp. De regulă, mărfurile 
ce se transportă cu navele de linie sunt în loturi mici și nu necesită folosirea în-
tregii capacităţi a navei. Mai mult ca atât, cărăușul este obligat să recepţioneze 
mărfurile la transport fără a face discriminare.

Potrivit art.134 din Codul navigaţiei maritime comerciale, cărăușul nu este 
în drept să acorde preferinţă vreunei persoane la recepţionarea mărfurilor și 
la stabilirea condiţiilor contractuale, cu excepţia cazurilor de transport urgent 
al mărfurilor militare ale Ministerului Apărării, precum și a altor cazuri pre-
văzute de legislaţie.

O altă situaţie avem în cazul transportului cu nave tramp, deoarece acesta 
este ocazional și depinde de solicitările clienţilor.

Deosebirea dintre navigaţia de linie și cea tramp.
a) În primul rând, navele de linie efectuează transportul în mod regulat, după 

un program bine stabilit, fixat din timp, cunoscut de clientelă. Pe când 
transportul realizat cu navele tramp este unul ocazional și depinde de co-
menzile parvenite de la clienţi.

b) Navigaţia de linie poartă caracter public, deoarece cărăușul este obligat să 
primească la transport mărfurile de la orice solicitant, fără discriminare. 
De aceea, contractul de transport maritim de mărfuri pe linie face parte 
din categoria contractelor publice, iar serviciile trebuie să fie prestate la fel 
pentru toţi expeditorii. Pe când la navigaţia tramp, cărăușul își alege singur 
expeditorii cu care să încheie contractul de transport.

c) Reieșind din contractele care stau la baza apariţiei raporturilor juridice 
dintre părţi, în cazul navigaţiei de linie serviciile sunt prestate potrivit con-
tractului de transport maritim în bază de conosament, în timp ce navigaţia 
tramp se efectuează în temeiul contractului de navlosire (charter).

d) Cu navele de linie, de regulă, pe aceeași navă se transportă mărfuri diferite, 
care necesită și condiţii separate de păstrare pe parcurs. În schimb cu navele 
tramp, se transportă mărfuri de același fel (spre exemplu: cărbune, minereu 
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de fier, îngrășăminte, zahăr, grâu, orez ș.a.), în cantităţi mari – angro, preţul 
cărora, în comparaţie cu preţul mărfurilor de pe linie, este mai redus33.

e) Mărfurile care se transportă cu navele de linie sunt mărfuri de dimensiuni 
mici, ce nu necesită închirierea unei navei, în schimb cu navele tramp sunt 
transportate mărfuri în loturi mari pentru care se închiriază o parte sau 
chiar întreaga capacitate a navei maritime (așa cum s-a subliniat, cu nave 
de tip tramp se transportă petrolul, minereul fier, autovehicule, nisip, lemn, 
cereale ș.a., ce acoperă practic întreaga suprafaţă a mijlocului de transport).

f) Din punct vedere economic, există deosebiri în ceea ce privește nivelul de 
concentrare a capitalului. Navigaţia de linie se caracterizează printr-un grad 
mai înalt de concentrare și centralizare a capitalului decât navigaţia tramp34.

g) Astfel, navigaţia de linie nu poate fi desfășurată în orice condiţii și de orice 
companie de navigaţie, pentru că ea presupune cheltuieli mari de capital, 
legate de o serie de aspecte ca: asigurarea unei flote de nave moderne, mo-
nopolizarea transporturilor pentru asigurarea curselor de linie într-o anu-
mită zonă geografică, cheltuieli semnificative pentru construirea de dane 
proprii în porturi sau închirierea unor dane deja existente, construirea de 
depozite, achiziţionarea utilajelor moderne pentru operaţiunile de încărca-
re-descărcare etc.
Navigaţia tramp presupune însă cheltuieli mult mai mici, ea putând fi prac-

ticată de orice companie de navigaţie care dispune de cel puţin o navă. Astfel, 
posesorii nu sunt în situaţia de a investi sume mari de capital în dezvoltarea 
porturilor, nefiind legaţi de anumite porturi, nu sunt obligaţi să folosească un 
număr mare de lucrători și nici relaţii costisitoare cu agenţii portuari35.

9. Protestul de mare
Noţiune. Protestul de mare este un document, în care se menţionează pe 

scurt evenimentele ce s-au derulat în timpul transportului și care în caz de 
litigii, poate servi ca instrument de probă în instanţa de judecată. Dacă pro-
testul nu se întocmește, atunci comandantul navei va trebui să dovedească în 

33 Иванова Т.Н. Линейное и трамповое судоходство как организационные формы 
торгового мореплавания, publicat în Общероссийский научно-практический 
правовой журнал „Юридический мир” (Federaţia Rusă), nr.2 (134), 2008, p.36.

34 Stanciu C. Dreptul transporturilor. Editura C.H.Beck, București, 2008, p.230.
35 Budică I., Bocean A., Popescu A. Transporturi și asigurări de mărfuri. Editura Univer-

sitaria, Craiova, 2005, p.201-206.
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instanţa de judecată prin alte mijloace de probă toate aceste împrejurări36. La 
începuturi, acest document se întocmea în baza uzanţelor comerciale, mai apoi 
însă, el a fost consfinţit și prin lege.

Legea nu precizează cazurile când este necesară întocmirea protestului de 
mare. Însă practica ne dovedește că aceste evenimente ar fi, în primul rând, 
situaţiile de forţă majoră, apariţia unor pericole sau alte întâmplări imprevizi-
bile pe mare, cum sunt: furtunile, uraganele, tamponarea cu o navă, aisberg, 
alte obiecte plutitoare, pietre submarine, schimbările bruște ale temperaturii, 
ieșirea din funcţiune a aparatajului, incendii pe navă, alte evenimente ce ţin 
de specificul navigaţiei maritime și care pot aduce prejudicii considerabile37.

Trăsăturile protestului de mare:
În primul rând, reprezintă un mijloc de probă scris foarte important, prin 

care se confirmă în instanţa de judecată anumite fapte cu valoare juridică ce au 
avut loc pe parcursul navigaţiei maritime;

În al doilea rând, este întocmit de către comandantul navei și apoi autentifi-
cat de către notar sau de un alt funcţionar abilitat cu funcţii notariale;

În al treilea rând, se aplică numai în cazul transportului maritim.
La finele textului, în protestul de mare este cuprinsă fraza: „Reieșind din 

cele scrise, protestez împotriva oricăror pretenţii ce pot surveni ...”. Prin aceasta, 
căpitanul navei își manifestă dezacordul (protestul) faţă de orice posibile pre-
tenţii ce ar putea fi invocate împotriva lui, precum că nu a luat toate măsurile 
necesare pentru a evita pagubele. Anume datorită formulei respective, înscri-
sul căpitanului a fost denumit „protest de mare”38.

Depunerea protestului de mare. Potrivit Codului navigaţiei maritime co-
merciale, protestul de mare se depune: a) în portul Republicii Moldova – nota-
rului sau unui alt funcţionar căruia i s-a încredinţat prin lege instrumentarea 
actelor notariale; b) într-un port străin – consulului Republicii Moldova sau 
funcţionarului competent din acel stat, în modul prevăzut de legislaţia acelui 
stat (art.343).

Termenul de depunere. Protestul de mare se depune: a) în 24 de ore după eve-
niment, dacă acesta s-a produs în port; b) în 24 de ore de la sosirea navei sau a co-

36  Иванова А.Ю. Морской протест – метод защиты интересов судовладельца, publi-
cat în Нотариус (Federaţia Rusă), nr.2, 2006, p.14.

37  Блохин Н. Совершение морских протестов, publicat la http://www.yurist-online.
com/uslugi/yuristam/literatura/stati/notariat/018.php (vizitat 24.07.2010)

38 Калинина И.А. Российское морское право: оформление общей аварии, publicat în 
Журнал российского права (Federaţia Rusă), nr.2, 2003, p.81.
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mandantului ei în portul cel mai apropiat, după eveniment, dacă acesta s-a produs 
în timpul cursei. Dacă protestul de mare nu poate fi depus în termenele stabilite, 
cauzele vor fi menţionate în protest (art.344 Codul navigaţiei maritime comerciale).

Cererea privind întocmirea protestului de mare poate fi transmisă și în for-
mă radiografică (în cazul în care notarul lipsește), iar conform opiniei expuse 
de А.Ю.Иванова, informaţia expediată în așa mod se consideră depusă în ter-
men și poate fi luată ca fapt juridic39.

Probele. Pentru a confirma circumstanţele expuse în protestul de mare, co-
mandantul este obligat să prezinte notarului, concomitent cu protestul, jurna-
lul de bord și un extras din acesta, iscălit. La rândul său, notarul, în baza aces-
tor documente și a mărturiilor date de comandant la interogatoriu, iar după 
caz, și de alţi membri ai echipajului navei, întocmește un act privind protestul 
de mare și îl legalizează în modul stabilit.

10. Avaria comună
Scurt istoric. Instituţia avariilor comune a fost cunoscută din timpuri în-

depărtate. În dreptul roman, avariile erau reglementate prin Lex Rhodia, care 
reprezenta o culegere a uzanţelor alcătuite de navigatorii din insula Rhodos. 
Conform uzanţelor, în situaţia producerii unor avarii comune, obligaţia de a 
contribui la repararea lor o avea atât armatorul, cât și proprietarul mărfurilor.

În Evul mediu, instituţia avariei comune a fost prevăzută în culegerea de 
uzanţe a porturilor din Marea Mediterană, numită Cosulatul mării (Consula-
tus maris). Mai apoi o găsim în Ordonanţa franceză asupra comerţului mari-
tim din 1681, de unde a fost preluată de Codul comercial francez din 1807 și de 
celelalte coduri apărute ulterior40.

Noţiune. Se consideră avarie comună sacrificiul extraordinar sau cheltu-
ielile extraordinare făcute intenţionat și raţional pentru salvarea navei de un 
pericol comun (art.281 alin.(1) Codul navigaţiei maritime comerciale). Scopul 
pentru care se recurge la avaria comună este unul bine determinat – salvarea 
navei și a lucrurilor de pe ea.

Pagubele aduse în acest sens trebuie să fie intenţionate și făcute raţional. 
Prin intenţionate înţelegem că cheltuielile au fost provocate nu întâmplător, 
ci prin acţiunea conștientă a omului41, iar caracterul raţional al pagubelor se 

39 Иванова А.Ю., op.cit., p.16.
40  Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.226. 
41 Самуленков С.В. Понятие и виды общей аварии, publicat în Транспортное право 

(Federaţia Rusă), nr.4, 2003, p.17. 
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explică prin faptul că efectuând sacrificii mici, poate fi evitată apariţia altor 
pagube, mai mari42. În schimb nu va fi considerată avarie comună, dacă se 
constată că sacrificiul nu era necesar sau dacă la acel moment puteau fi luate 
alte măsuri, mai eficiente.

Așadar, prin avarie comună se înţeleg pagubele și cheltuielile excepţionale43 
ce sunt făcute voluntar și raţional de comandantul navei în timpul călătoriei 
pe mare, din cauza unor evenimente neobișnuite ce ameninţă nava și marfa. 
Aceste sacrificii (pagube) sunt făcute cu scopul de a salva de la pericol nava și 
marfa, și la a căror acoperire, mai apoi, vor contribui în comun proprietarul 
navei, navlositorul ei și proprietarul mărfurilor.

În opinia autorului Andrei Bloșenco, legiuitorul folosește impropriu terme-
nul de „comună”, deoarece nu avaria poate fi caracterizată ca comună, ci con-
tribuţia părţilor interesate la acoperirea cheltuielilor este comună44.

Condiţii. Pentru a fi în situaţia unei avarii comune, trebuie îndeplinite ur-
mătoarele condiţii: a) să existe un pericol grav ce ameninţă nava sau încărcătu-
ra; b) sacrificiul (cheltuiala extraordinară) trebuie să fie făcut în mod conștient, 
pentru a preîntâmpina o pagubă mai mare, care ameninţă nava sau încărcătu-
ra; c) pericolul (primejdia) trebuie să fie determinat de împrejurări excepţiona-
le; d) să existe o legătură de cauzalitate directă între sacrificiul (cheltuiala ex-
traordinară) și avaria comună45. Dacă cel puţin una din aceste condiţii lipsește, 
atunci avaria nu mai poate fi numită comună, ci va fi particulară.

Decizia de a iniţia avaria comună este luată de către căpitanul navei46.
Exemple. Ca exemple de avarie comună servesc toate pagubele suportate 

pentru salvarea altor bunuri, cu valoare mai mare, cum ar fi: aruncarea în mare 
a unor lucruri pentru a elibera nava și a o salva de la naufragiu în timp de 
furtună47; folosirea bunurilor de pe nava cu scopul de a stinge un incendiu 
izbucnit la bord; folosirea mărfurilor drept combustibil, în cazul în care com-

42 Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / Под 
ред. проф. Г.Г.Иванова. Москва: Спарк, 2000, p.98.

43 Cauza acestor pagube și cheltuieli excepţionale constă într-o împrejurare neobișnuită, 
care nu putea nici prevăzută, nici preîntâmpinată de lucrătorii de pe navă.

44 Bloșenco A., op.cit., p.120.
45 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.227.
46 Мещеряков Д.В. Институт общей аварии в современном морском праве, publicat 

în Журнал российского права (Federaţia Rusă), nr.6, 2001, p.124.
47 În prezent, instituţia avariei comune este considerată perimată („învechită”), iar prac-

tica aruncării în mare a bunurilor pentru salvarea navei a dispărut aproape complet. 
Navele moderne au alte mecanisme de salvare. 
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bustibilul lichid a fost epuizat și singura soluţie de a ajunge până la cel mai 
apropiat port este ca nava să întrebuinţeze o altă formă de energia, acumulată 
prin arderea mărfurilor aflate pe navă etc.

Suportarea pagubelor. Pagubele în legătură cu avaria comună sunt puse, în 
mod proporţional, pe seama navei, a încărcăturii și a navlului.

Principiul ce stă la baza instituţiei avariei comune este „sacrifici o parte pen-
tru a salva întregul”. Ideea e că cheltuielile, suportate intenţionat și raţional în 
scopul salvării bunurilor ce sunt transportate pe mare (nava, marfa și navlul), 
indiferent de faptul în a căruia posesie acestea se află, ele urmează a fi acoperite 
în mod proporţional, din contul deţinătorului navei, a mărfurilor și a navlului48.

La cererea persoanelor interesate, calculul costurilor ce ţin de avaria comu-
nă se efectuează de către experţi speciali, numiţi dispașori, ei având cunoștinţe 
și experienţă în domeniul dreptului maritim (art.293 Codul navigaţiei mariti-
me comerciale).

Actul întocmit de dispașori, prin care se constată existenţa avariei comune, 
poartă denumirea de dispașă. Pentru întocmirea dispașei se percepe o taxă, 
care se consemnează în dispașă și se repartizează spre a fi achitată, proporţio-
nal contribuţiei la avaria comună, persoanelor interesate (art.295).

11. Avaria particulară
Cel mai frecvent, întâmplările ce au loc pe mare, pun în pericol atât nava, 

cât și încărcătura. Cazurile când pericolul ar ameninţa doar încărcătura sunt 
rare, dar posibile. Exemplu clasic avem situaţia când în navă sunt transportate 
animale și acestea se îmbolnăvesc de o maladie transmisibilă. Pentru a evita 
contaminarea altor animale, cele contaminate sunt aruncate în apă49.

În asemenea situaţie, pagubele care rezultă nu pot fi atribuite la avaria co-
mună, deoarece pericolul ameninţa doar încărcătura, iar măsurile luate au fost 
orientate, la fel, în scopul salvării încărcăturii. Prin urmare, acţiunea va consti-
tui o avarie particulară.

Noţiune. Avarii particulare sunt considerate pagubele și cheltuielile făcute 
numai pentru navă ori numai pentru încărcătură. De aceea, avariile particula-
re mai sunt numite și avarii obișnuite.

48 Калинина И.А. Общая авария как специфический институт морского права, 
publicat în Право и экономика (Federaţia Rusă), nr.4, 2001, p.16.

49 Самуленков С.В. Понятие и виды общей аварии, publicat în Транспортное право 
(Federaţia Rusă), nr.4, 2003, p.19.
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Reieșind din prevederile Codului navigaţiei maritime comerciale, vor con-
stitui avarie particulară situaţiile în care mărfurile aprinse sunt aruncate peste 
bord, pierderile cauzate de fum sau căldură în timpul stingerii incendiului de 
la bord, cheltuielile de salarizare și întreţinere a echipajului suportate pentru 
reparaţia daunelor produse navei, pierderile cauzate de forţarea motoarelor 
etc. (art.300). Mai putem adăuga pierderile suferite în legătură cu întârzierea 
navei în călătorie, aruncarea în mare a unor animale bolnave de boli molipsi-
toare etc.

Suportarea pagubelor. Cheltuielile legate de avaria particulară sunt supor-
tate de partea care a suferit avaria.
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Capitolul XIII
ALTE CONTRACTE JURIDICO-CIVILE REGLEMENTATE 
DE CODUL NAVIGAŢIEI MARITIME COMERCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA

Planul
1. Consideraţii generale
2. Contractul de agenturare maritimă (art.121-124)

2.1. Definirea contractului
2.2. Elementele contractului
2.3. Corelaţia dintre contractul de agenturare maritimă  

și alte contracte juridico-civile
2.4. Probleme și soluţii

3. Contractul de croazieră (art.197-204)
3.1. Consideraţii generale
3.2. Elementele contractului de croazieră
3.3. Conţinutul contractului de croazieră și răspunderea părţilor
3.4. Delimitarea contractului de croazieră de alte contracte juridico-civile

4. Contractul de leasing maritim (art.218-225)
4.1. Consideraţii generale cu privire la leasing
4.2. Noţiunea, caracterele juridice și elementele contractului de leasing.  

Delimitarea de alte contracte asemănătoare
4.3. Leasingul maritim ca varietate a contractului de leasing
4.4. Particularităţile contractului de leasing maritim.  

Dreptul de opţiune al locatarului
4.5. Răspunderea locatarului în cadrul contractului de leasing maritim.  

Desfacerea contractului
5. Сontractul de remorcaj maritim (art.226-240)

5.1. Semnificaţia contractului de remorcaj
5.2. Natura și caracterele juridice ale contractului de remorcaj
5.3. Elementele contractului de remorcaj
5.4. Conţinutul contractului de remorcaj și răspunderea părţilor

6. Сontractul de asigurare maritimă (art.241-280)
6.1. Generalităţi (precizări, evoluţie istorică, noţiune) privind contractul  

de asigurare maritimă
6.2. Încheierea contractului. Caracterele juridice



6.3. Elementele contractului. Despăgubirea de asigurare
6.4. Eliberarea de răspundere a asigurătorului
6.5. Asigurarea mutuală a riscurilor maritime
6.6. Probleme practice ce a apar în legătură cu executarea contractului  

de asigurare maritimă
7. Contractul de gaj maritim și contractul de ipotecă maritimă (art.365-378)

7.1. Consideraţii generale privind gajul și ipoteca în transportul maritim
7.2. Noţiunea și elementele contractelor de gaj și ipotecă maritimă.  

Problema care există

1. Consideraţii generale
Alături de așa-numitele „contracte de bază”, care se utilizează frecvent 

în raporturile din transportul maritim, un rol important revine și altor con-
tracte, care deși se aplică mai rar, își au totuși rolul și importanţa lor în sfera 
relaţiilor ce ţin de transportul maritim. Cunoaștem că principalele contracte 
reglementate de Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M. sunt în număr 
de trei: contractul de transport maritim de mărfuri (art.138-185), contractul de 
transport maritim de pasageri (art.186-196) și contractul de navlosire (charter) 
(art.205-217).

Pe lângă acestea însă, Codul navigaţiei maritime comerciale cunoaște și 
alte contracte, despre care am putea spune că au o întrebuinţare mai restrânsă 
și numai pe anumite segmente, când încheierea lor devine absolut necesară. 
Acestea sunt: contractul de agenturare maritimă (art.121-124), contractul de 
croazieră (art.197-204), contractul de leasing (art.218-225), contractul de re-
morcaj maritim (art.226-240), contractul de asigurare maritimă (art.241-280), 
contractul de gaj maritim și contractul de ipotecă maritimă (art.365-378).

În capitolul dat vom neglija contractele de transport de mărfuri, pasageri și 
navlosire, și vom acorda o atenţie deosebită celorlalte contracte sus-menţionate 
care, spre regret, atât în doctrină, cât și în practică adeseori rămân „în umbră”. 
Cu atât mai mult în teoria și practica ţării noastre, unde domeniul dreptului 
maritim este abia în faza incipientă de formare.

Prezintă interes faptul că contractele respective nu sunt varietăţi ale con-
tractului de transport, ci fac parte din categoria altor contracte, cum sunt cel 
de asigurare, intermediere, leasing etc. Pe de o parte, ele sunt ajustate la spe-
cificul transportului maritim, dar pe de alta, își au baza lor reglementare în 
alte legi, și anume: contractul de agenturare în Codul civil, sub denumirea de 
contract de agenţie; contractul de leasing în Codul civil și în Legea nr.59 din 
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28.04.2005 cu privire la leasing1; contractul de asigurare maritimă în Codul ci-
vil, sub denumirea – contract de asigurare; contractele de gaj și ipotecă mariti-
mă2 în Codul civil și, respectiv, în Legea nr.449 din 30.07.2001 cu privire la gaj3.

Excepţie în acest sens reprezintă contractele de remorcaj și de croazieră, 
care își au baza lor normativă doar în Codul navigaţiei maritime comerciale. 
Ele nu mai pot fi întâlnite la alte tipuri de transport, deoarece sunt specifice 
raporturilor ce iau naștere în sfera transportului maritim.

În acest context, apare întrebarea: după forţa juridică, care norme sunt pri-
oritate, din legea generală sau din legea specială? Spre exemplu, contractul de 
gaj maritim cuprinde în același timp norme juridice din Codul civil, Legea cu 
privire la gaj și Codul navigaţiei maritime comerciale. Dacă apare un litigiu în 
legătură cu contractul de gaj, căreea dintre legi instanţa de judecată va trebui 
să acorde prioritate?

Răspunsul îl găsim în Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative, 
potrivit căreea în caz de divergenţă între o normă a actului legislativ general 
și o normă a actului legislativ special cu aceeași forţă juridică, se aplică norma 
actului legislativ special (art.6 alin.(3)). În cazul nostru, toate legile au aceeași 
forţă juridică, fiind legi organice, de aceea rămâne numai să lămurim care este 
legea generală și care este legea specială.

Suntem de părerea că în raporturile din transportul maritim, lege specială 
este Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M., iar celelalte acte normative 
sunt legi generale. În concluzie, instanţa de judecată va trebui să acorde priori-
tate normelor din codul maritim.

Însă aici apare altă problemă, că reglementarea contractelor în Codul na-
vigaţiei maritime comerciale este una lacunară. Cu alte cuvinte, sunt prezente 
numeroase greșeli, de formă și de conţinut, iar cauza este în traducerea imper-
fectă realizată din Codul navigaţiei maritime comerciale al Federaţiei Ruse. 
S-a efectuat o traducere din limba rusă incompletă și cu erori, iar unele aspecte 
importante au fost omise din textul legii.

1 Legea nr.59 din 28.04.2005 cu privire la leasing, publicată în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr.92-94 din 08.07.2005.

2 Ipoteca reglementată în Codul navigaţiei maritime comerciale este diferită de ipoteca 
prevăzută în Codul civil și Legea nr.142 din 26.06.2008 cu privire la ipotecă. Normele 
privind ipoteca maritimă nu-și au aplicare în practică, ele sunt absolut neclare și ur-
mează a fi excluse. Mai multe detalii sub acest aspect, a se vedea la compartimentul 
dedicat contractului de gaj și ipotecă maritimă. 

3 Legea nr.449 din 30.07.2001 cu privire la gaj, publicată în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova nr.120 din 02.10.2001.
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2. Contractul de agenturare maritimă (art.121-124)
2.1. Definirea contractului
Contractul de agenturare maritimă nu este definit de Codul navigaţiei ma-

ritime comerciale al R.M., prin urmare, noţiunea contractului o vom lua din 
literatura de specialitate.

În baza contractului de agenturare maritimă, agentul maritim se obligă, 
contra recompensă, să efectueze la indicaţia și din contul proprietarului navei, 
acte juridice și alte acţiuni într-un port sau pe un teritoriu anumit, din numele 
său ori din numele proprietarului navei4.

Așa cum cunoaștem, în Codul civil (Capitolul XXIII, Secţiunea 1), alături de 
alte contracte juridico-civile este reglementat și contractul de agenţie, în baza 
căruia agentului comercial (persoană fizică întreprinzător independent) i se în-
credinţează împuterniciri de intermediere sau de încheiere a contractelor co-
merciale, în numele și pe contul unei întreprinderi, numită principal (art.1199). 
Pentru serviciile prestate principalului, agentul comercial este remunerat.

Conform prevederilor din Codul navigaţiei maritime comerciale, în portul 
maritim sau în afara lui activează, în calitate de reprezentanţi permanenţi ai 
armatorului, agenţi maritimi – persoane juridice, care se obligă, prin contract 
de agenturare maritimă, să acorde, contra unui comision de agenţie, servicii în 
domeniul navigaţiei comerciale (art.121).

2.2. Elementele contractului
Părţi ale contractului de agenturare maritimă sunt pe de o parte, poseso-

rul navei, deseori numit și armator, iar de cealaltă parte – agentul maritim. 
În calitate de posesor al navei poate fi însuși proprietarul acesteea sau o altă 
persoană, cum este navlositorul, ce exploatează nava în baza unui contract de 
navlosire (charter), sau locatarul, în temeiul contractului de locaţiune etc. Par-
te la contractul de agenturare este și statul, în cazul în care statul deţine o nava 
maritimă în posesiune.

Legea stabilește cerinţa că agenţi maritimi pot fi numai persoanele juri-
dice (art.121 Codul navigaţiei maritime comerciale). Spre regret, sub aspectul 
dat normele legii sunt incomplete. În primul rând, nu este clar dacă agentul 
maritim trebuie sau nu să deţină o licenţă pentru activitatea sa? În al doilea 

4 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Дого-
воры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услуг в сфере 
транспорта. Москва: СТАТУТ, 2004, p.765.
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rând, sub ce formă de organizare se poate înregistra? În al treilea rând, de ce 
persoana fizică întreprinzător individual nu poate activa ca agent maritim?, 
deoarece în alte state ca agent maritim poate activa și persoana fizică între-
prinzător individual.

Mai mult ca atât, în dispoziţiile din Codul civil privitoare la contractul de 
agenţie (o formă a căruia este și contractul de agenturare maritimă) este pre-
văzut că „agent comercial este persoana fizică întreprinzător independent (...)” 
(art.1199 Cod civil).

Obiectul constituie o condiţie esenţială pentru încheierea contractului de 
agenturare maritimă. Obiect al contractului sunt actele juridice și alte acţiuni 
pe care agentul maritim se obligă să le efectueze din nume propriu sau din 
numele celui care l-a împuternicit.

Profesorii М.И.Брагинский și В.В.Витрянский atrag atenţia că în contrac-
tul de agenturare maritimă trebuie să fie indicat portul (sau porturile) ori cel 
puţin teritoriul în limitele căruia agentul maritim își va exercita împuternici-
rile sale5.

Forma contractului de agenturare maritimă nu este prevăzută. Făcând tri-
mitere la regulile din Codul civil, stabilim că contractul de agenţie poate fi 
încheiat în scris sau verbal (art.1207 Cod civil).

Considerăm că contractul de agenturare maritimă urmează a fi încheiat în 
forma scrisă simplă. Forma verbală a contractului nu poate fi acceptată.

În practică, la încheierea contractelor de agenturare maritimă sunt utilizate 
formele standard ale contractelor de agenturare maritimă, elaborate și reco-
mandate de organizaţiile internaţionale. O aplicare largă în acest sens au mo-
delele recomandate de Federaţia asociaţiilor naţionale a brokerilor și agenţilor 
maritimi (FANBA), însă marile companii de navigaţie își au elaborate propriile 
lor modele de contracte, în corespundere cu necesităţile comerciale6.

2.3. Corelaţia dintre contractul de agenturare maritimă  
 și alte contracte juridico-civile

Din punct de vedere structural, contractul de agenturare maritimă este 
un contract complex, fiind alcătuit din elemente ce au fost preluate de la alte 

5 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Договоры 
о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услуг в сфере транс-
порта. Москва: СТАТУТ, 2004, p.773. 

6 Кондрашина С.П. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской 
Федерации / Под ред. Г.Г.Иванова. Москва: „Cпарк”, 2000, p.395.
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contracte civile, și anume: de la contractul de agenţie, contractul de mandat și 
contractul de comision.

Contractul de agenturare maritimă și contractul de agenţie. Asemănările din-
tre raporturile contractuale, atrage problema evidenţierii legăturii care există între 
aceste două contracte: contractul de agenturare maritimă și contractul de agent.

Făcând o analiză în plan comparativ, vedem că rolul de principal în con-
tractul de agenturare maritimă îl are proprietarul navei (armatorul), iar rolul 
de agent – agentul maritim.

Identic este și obiectul ambelor contracte: agentul (agentul maritim) se obli-
gă să îndeplinească acte juridice și materiale din contul principalului (proprie-
tarului navei) și în numele său ori al principalului (proprietarului navei).

Ajungem la concluzia că contractul de agenturare maritimă reprezintă una 
din formele (varietăţile) contractului de agenţie. Deși în Capitolul 5 din Codul 
navigaţiei maritime comerciale lipsesc norme ce ar face trimitere la Capitolul 
XXIII din Codul civil, deducem că în privinţa contractului de agenturare ma-
ritimă, pe lângă normele speciale din legislaţia maritimă, se vor aplica în mod 
subsidiar dispoziţiile generale ale Codul civil cu privire la contractul de agenţie.

Este important că normele contractului de agenturare maritimă de la Capi-
tolul 5 a Codului navigaţiei maritime comerciale, constituie norme cu caracter 
special în raport cu dispoziţiile ce ţin de contractul de agenţie (Capitolul XXI-
II) din Codul civil.

Сontractul de agenturare maritimă și contractele de reprezentare (man-
dat și comision). Contractul de agenturare (cât și contractul de agent) face par-
te din rândul contractelor de reprezentare. În construcţia sa juridică, cuprinde 
elemente ale contractelor de mandat (agentul maritim poate să acţioneze în 
numele și pe contul proprietarului navei) și comision (agentul maritim acţio-
nează în nume propriu, însă din contul proprietarului navei). Părţile urmează 
să aleagă modelul (mandat sau comision) care li se potrivește cel mai mult.

În schimb contractul de agenturare maritimă (ca și contractul de agen-
ţie) se deosebește de contractele de reprezentare (mandat și comision), având 
obiectul contractului mai larg. În acest context, М.И.Брагинский susţine că 
„dacă în contractul de mandat obiectul îl constituie actele juridice, în contrac-
tul de comision – dintre aceste acte juridice numai contractele, atunci în con-
tractul de agenţie (n.n. – și, respectiv, în contractul de agenturare maritimă) – 
actele săvârșite de agent sunt în egală măsură și juridice, și materiale (faptice)”7.

7 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 
выполнении работ и оказании услуг. Москва: „СТАТУТ”, 2002, p.471.
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Contractul de agenturare maritimă și intermediere. Contractul de agentu-
rare maritimă reprezintă și o formă a intermedierii. În consecinţă, spunem că 
prevederile de la art.121-124 („Agenturarea maritimă”) din Codul navigaţiei ma-
ritime comerciale sunt consacrate intermedierii din sfera transportului maritim.

Intermedierea în general este reglementată de Codul civil al R.M. în Capi-
tolul XXII, Titlul III, Cartea a III-a (art.1179-1198). Conceptul de intermediere 
este unul generic, având mai multe forme de manifestare: intermedierea închi-
rierii de locuinţe (art.1185-1186), intermedierea împrumutului (art.1187-1189), 
intermedierea comercială (art.1190-1198).

Intermediarii determină și crează condiţiile necesare pentru ca contractul 
de transport maritim să poată fi încheiat8. Adeseori, cel care dorește să încheie 
un contract nu știe la cine să se adreseze, respectiv, persoana care prestează 
anumite servicii, nu-și găsește clienţii. Intermediarul vine să faciliteze această 
legătură. El mijlocește pentru clientul său ca acesta să încheie cu bine contrac-
tele de care are nevoie.

La baza activităţii de intermediere (mijlocire) stă contractul de intermedi-
ere, definiţia căruia o găsim la art.1179 din Codul civil, potrivit căreea, prin 
contract de intermediere o parte (intermediar) se obligă faţă de cealaltă parte 
(client) să acţioneze în calitate de mijlocitor la încheierea unui sau mai multor 
contracte între acesta și terţ9. În doctrină (Gheorghe Mîţu) se atrage atenţia 
asupra faptului că dintre cele două accepţiuni ale conceptului de intermediere 
(obligaţii de rezultat sau de mijloace), Codul civil al R.M. reglementează inter-
medierea ca obligaţie de rezultat10.

Spre regret însă, Codul navigaţiei maritime comerciale nu folosește cuvân-
tul „intermediar”, ci pe cel de „agent maritim”, care, de fapt, este sinonimul 
celui dintâi. Din prevederile art.122 ale Codului navigaţiei maritime comerci-

8 Intermediarul este persoana care în schimbul unui avantaj bănesc, face legătura între două 
persoane sau încheie un contract pentru cele două părţi, având împuternicirile unui dintre 
ei. Cu alte cuvinte, intermediarul este persoana care mijlocește încheierea unor contracte. 
Termenul „intermediar” este sinonim cu cel de „mijlocitor” sau chiar „mediator”.

9 Chiar dacă este reglementat de Codul civil al R.M., contractul de intermediere are o 
aplicabilitate mult mai vastă în dreptul comerţului internaţional, fiind cunoscut sub 
denumirea de contract internaţional de curtaj. Extinderea acestui contract în comerţul 
internaţional a fost determinată de necesitatea unor cunoștinţe specializate, astfel încât 
curtierii (intermediarii) s-au specializat pe domenii, luând naștere curtieri de vânzare, 
de imobile, de transport, de turism etc. 

10 Mîţu Gh. Reprezentarea și intermedierea – instituţii fundamentale în dreptul privat. 
Teză de doctor în drept. Specialitatea 12.00.03 – Drept civil. Cond. știinţ. S.Băieșu. Chi-
șinău, 2010, p.22. 
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ale, putem deduce că agentul maritim are numeroase atribuţii, ce se referă în 
mare parte la serviciile de intermediere, și anume: a) îndeplinește formalităţi 
și întreprinde acţiuni ce ţin de intrarea, aflarea în și ieșirea din port a navei; 
b) îl asistă pe comandant în diversele lui relaţii cu autorităţile portuare și cu 
autoritatea administraţiei publice locale; c) participă la organizarea aprovizi-
onării, deservirii și reparaţiei navei în port; d) perfectează actele pentru navă; 
e) plătește, la dispoziţia armatorului și a comandantului, taxele portuare; f) 
încasează navlul și alte plăţi; g) expediază mărfuri; h) exercită alte funcţii.

Locul contractului de intermediere maritimă a fost preluat de un alt con-
tract: contractul de agenturare maritimă. Așadar, problema ce apare ţine de 
faptul că legiuitorul complică lucrurile și în locul contractului de intermediere 
maritimă, cum în mod normal ar fi trebuit să fie denumit Capitolul 5 din Co-
dul navigaţiei maritime comerciale, introduce un alt contract, contractul de 
agenturare maritimă. Fiind un contract nou, natura juridică a acestuia este 
necunoscută și dă naștere la numeroase dificultăţi cu privire la înţelegerea și 
aplicarea lui practică.

2.4. Probleme și soluţii
1. Cea dintâi problemă în legătură cu reglementarea contractului de agen-

turare maritimă în legislaţia naţională ţine de faptul că în prezent, conform 
art.121 alin.(1) din Codul navigaţiei maritime comerciale, în calitate de agenţi 
maritimi pot activa numai persoanele juridice.

Faptul că numai persoanele juridice pot fi agenţi maritimi pune în dificul-
tate persoanele fizice întreprinzători independenţi. Mai mult ca atât, în toate 
statele lumii calitatea de agenţi maritimi o pot avea nu doar persoanele juridi-
ce, cum este în cazul Republicii Moldova, ci și persoanele fizice întreprinzători 
independenţi.

De aceea, ar fi binevenită modificarea art.121 alin.(1) din Codul naviga-
ţiei maritime comerciale al R.M., prin introducerea la alin.(1), după cuvântul 
„juridice”, completarea „sau fizice care activează în calitate de întreprinzători 
independenţi”11.

11 Soluţia respectivă este cea mai reușită. În doctrina autohtonă se mai discută dacă am 
putea aplica în mod direct prevederea de la art.1199 alin.(1) din Codul civil, potrivit 
căruia agentul comercial este persoană fizică întreprinzător independent căreia i s-au 
încredinţat împuterniciri permanente de intermediere sau de încheiere de contracte 
comerciale cu bunuri și servicii în numele și pe contul unei alte întreprinderi.Răspun-
sul este că nu. Deși Codul civil este o lege mai nouă decât Codul navigaţiei maritime 
comerciale, totuși persoanele fizice întreprinzători independenţi nu pot activa în do-
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2. A doua problemă este că Codul navigaţiei maritime comerciale nu regle-
mentează expres contractul de intermediere maritimă. Cu toate acestea, rapor-
turilor de intermediere le sunt consacrate câteva norme juridice, însă sub o altă 
denumire, cea de „agenturare maritimă”. Prin urmare, nu este clar, care ar fi 
contractul în baza căruia se prestează serviciile de intermediere?

Din cuprinsul art.121 alin.(1) a Codului navigaţiei maritime comerciale, în-
ţelegem că acest contract se numește contractul de agent. Pe de altă parte, la 
art.121-124 al aceluiași cod, legiuitorul folosește cuvântul „mandat” și chiar 
numește una dintre părţi – „mandant” (art.123 fiind intitulat Obligaţiile arma-
torului și/sau ale unui alt mandant). De aceea, apare în mod firesc întrebarea 
care este totuși natura juridică a contractului ce stă la baza relaţiilor de inter-
mediere?

Cercetând problema dată, Gheorghe Mîţu a ajuns la concluzia că la baza 
relaţiilor de intermediere stabilite de Codul navigaţiei maritime comerciale se 
află contractul de mandat comercial. Contractul de agenturare maritimă, la 
care se face referire în cod, este numai una din speciile contractului de mandat 
comercial12.

În ce ne privește, avem o altă părerea și considerăm că nu este just a limita 
contractul de agenturare maritimă doar la contractul de mandat. Părţile pot 
alege ca contractul de agenturare maritimă să includă și elemente ale contrac-
tului de comision, iar acest lucru este perfect legal.

La Capitolul 5 din Codul navigaţiei maritime comerciale nu găsim norme 
ce ar specifica că agentul maritim trebuie să acţioneze exclusiv după regulile 
contractului de mandat (adică „în numele” și „pe contul” celuilalt), motiv din 
care în contract liber se poate conveni ca agentul maritim să acţioneze după 
regulile contractului de comision („în nume propriu” și „pe contul” celuilalt).

În ultimul caz, se vor aplica în mod subsidiar normele din Codul civil cu-
prinse la Capitolul XXIII, Secţiunea 2: – „Comisionarul profesionist”.

meniul contractelor de agenturare maritimă, deoarece în conformitate cu prevederile 
art.6 alin.(3) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 cu privire la actele legislative, în caz 
de divergenţă între o normă a actului legislativ general și o normă a actului legislativ 
special cu aceeași forţă juridică, se aplică norma actului legislativ special (A se vedea: 
Mîţu Gh., op.cit., p.175). 

12 Mîţu Gh. Intermedierea în transportul maritim, publicat în Rezumatele comunicărilor 
de la Conferinţa știinţifică a masteranzilor și doctoranzilor „Cercetare și inovare – per-
spective de evoluţie și integrare europeană”. Editura CEP, Chișinău, 2009, p.164-165.
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3. Contractul de croazieră (art.197-204)
3.1. Consideraţii generale
Contractul de croazieră formează o varietate a contractului de servicii 

turistice. Serviciile ce sunt acordate participantului la croazieră (turistului), 
se încadrează în categoria largă de servicii turistice, de aceea raporturilor de 
croazieră li se aplică, în mod subsidiar, și dispoziţiile din Codul civil (art.1131-
1145) și Legea nr.352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea 
activităţii turistice în Republica Moldova13.

În legislaţia naţională, contractul de croazieră este reglementat de Codul na-
vigaţiei maritime comerciale al R.M., la Secţiunea V, Capitolul 4, art.197-20414.

Croaziera maritimă reprezintă o călătorie în scop de odihnă, efectuată, de 
regulă, sub formă de cerc, cu același mijloc de transport. Cel mai frecvent, cer-
cul de călătorie include 7-12 porturi, situate pe aceeași direcţie (spre exemplu, 
în jurul Europei, în jurul Scandinaviei).

În prezent, pe piaţa mondială activează cca 50 de companii mari, speciali-
zate în prestarea serviciilor de croazieră15. Spre regret, în Republica Moldova 
turismul sub formă de croazieră nu este dezvoltat16.

13 Legea nr.352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activităţii turistice 
în Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-17/40 
din 02.02.2007.

14 Contractul de croazieră își are o reglementare în legislaţia maritimă a Franţei, Canadei, 
Portugaliei, Madagascar. În timp ce în Italia, Belgia, Suedia, Elveţia, Germania, Finlanda, 
contractul de croazieră nu este reglementat, iar raporturilor de croazieră care apar în prac-
tică, li se aplică normele din codurile civile și legile cu privire la protecţia consumatori-
lor. În statele ex-sovietice, problema reglementării contractului de croazieră este abordată 
diferit. Astfel, reguli cu privire la contractul de croazieră se conţin în codurile navigaţiei 
maritime a Ucrainei, Belarusiei, Estoniei, Georgiei. Pe când în Codul navigaţiei maritime 
comerciale a Federaţiei Ruse, Letoniei și Republicii Kazahstan, contractul de croazieră nu 
este reglementat. Alte state nu au ieșire la mare și, respectiv, nu dispun de cod maritim.

15 Меликян М.М. Договор международной морской перевозки пассажира. Договор 
морского круиза. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук. Специальность: 12.00.03. Науч. рук. Т.Е.Абова. Москва, 2003, p.78. 

16 Fiind scump, turismul de croazieră rămâne a fi mai puţin accesibil pentru turiștii din 
Republica Moldova. Din portul maritim Giurgiulești, servicii turistice de croazieră nu 
se efectuează. În alte state, preţurile sunt diferite. Spre exemplu, o croazieră de lux în 
Marea Mediterană, pentru 14 nopţi, costă 4728 de dolari de persoană (plecarea și în-
toarcerea – or.Veneţia, Italia). O croaziera pe ruta: Barcelona – Mediterana Clasica – 
Insulele Canare – Maroc, pentru 21 de nopţi, costă 1529 euro de persoană, cu servicii 
all-inclusive (plecarea și întoarcerea – or.Barcelona, Spania). (Turismul de croazieră, 
plăcerea celor bogaţi, articol publicat în Revista turismului românesc „Turism Mille-
nium”, nr.7, 2010, p.4).
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Raporturile juridice care i-au naștere în legătură cu organizarea croazierei 
maritime pot fi delimitate în trei categorii, și anume: prima – contractele înche-
iate de turiști (participanţii la croazieră) cu agenţiile de turism (organizatorii 
croazierei); a doua – contractele dintre agenţiile de turism (organizatori ai croa-
zierei); a treia – contractele agenţiilor de turism (organizatori ai croazierei) cu 
transportatorii. În cazul nostru, interes prezintă raporturile din prima categorie.

Definiţia legală. Potrivit Codului navigaţiei maritime comerciale, prin con-
tractul de croazieră, organizatorul croazierei își asumă obligaţia de a efectua 
un voiaj colectiv pe mare (croazieră), conform unui program, și de a acorda 
participantului la croazieră serviciile necesare (transport maritim, alimentare, 
deservire socială, excursii etc.), iar participantul la croazieră – de a achita pen-
tru aceste servicii taxa stabilită (art.197).

Noţiune doctrinară. Contractul de croazieră este puţin abordat în literatura 
juridică de specialitate, iar definiţiile expuse sunt identice cu noţiunea legală.

Astfel, după М.М.Меликян, „în temeiul contractului de croazieră, o parte 
(organizator al croazierei maritime) se obligă să realizeze o călătorie colectivă 
pe mare (croazieră maritimă) după un program bine fixat și să acorde celeilalte 
părţi (participantului la croazieră) un complex de servicii (transport, hrană, 
deservire etc.), iar participantul la croazieră se obligă să achite preţul în ter-
men, conform înţelegerii din contract”17.

3.2. Elementele contractului de croazieră
Părţile contractului de croazieră sunt participantul croazierei și organizatorul.
Participantul la croazieră – orice persoană fizică, ce vizitează un stat (sau 

un loc oarecare) cu ședere temporară, în scop de călătorie, cunoaștere, crea-
ţie, sportiv, religios și alte scopuri, fără a urmări scop de profit, cu asumarea 
obligaţiei de a respecta întocmai cerinţele prescrise în contractul de croazieră.

Fiind un consumator al serviciilor din turism, participantul la croazieră este 
protejat prin Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor18.

Pentru a desfășura activitatea de croazieră, organizatorul este obligat să 
deţină licenţă pentru activitatea turistică, eliberată de Camera de Licenţiere 
(art.14 alin.(1) lit.(a) Legea nr.352 din 24.11.2006).

17 Меликян М.М. Договор международной морской перевозки пассажира. Договор 
морского круиза. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук. Специальность: 12.00.03. Науч. рук. Т.Е.Абова. Москва, 2003, p.12. 

18 Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, publicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131/507 din 27.06.2003.
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Obiectul – serviciul turistic complex, acordarea căruia se face numai în 
prezenţa participantului la croazieră (turistului). Fiecare din părţile contrac-
tului de croazieră are un interes material, cu dreptul de a primi contraprestaţie 
din partea celuilalt: participantul la croazieră – deservire, organizatorul croa-
zierei – suma de bani convenită în contract.

Forma. Dovada încheierii contractului de croazieră este biletul nominal de 
croazieră sau un alt act echivalent, eliberat de organizatorul croazierei (art.199 
Codul navigaţiei maritime comerciale).

Contractul de croazieră se încheie în formă scrisă. Deși vedem că legea nu 
stabilește forma contractului de croazieră, ci numai forma (forma scrisă, ce o 
deducem) pe care o ia documentul ce atestă faptul încheierii contractului (bi-
letul de croazieră sau alt act echivalent).

3.3. Conţinutul contractului de croazieră și răspunderea părţilor
Organizatorul croazierei este obligat să asigure aducerea navei în bună sta-

re de navigabilitate până la începutul croazierei și să o menţină în această stare 
în tot timpul croazierei (art.200 Codul navigaţiei maritime comerciale).

Participantul la croazieră este în drept să denunţe19 în orice moment până la 
începutul croazierei contractul de croazieră. În astfel de cazuri, el are dreptul 
de a i se restitui, în modul, cuantumul și în termenele stabilite în contractul de 
croazieră, suma plătită pentru croazieră.

Aceeași situaţie o avem în cazul în care organizatorul croazierei nu poate 
acorda participantului, fiind la bordul navei, locul prevăzut în contract sau cel 
puţin un loc similar pe o altă navă. În acest caz, participantul are dreptul să 
denunţe contractul și să i se restituie integral suma plătită pentru croazieră 
(art.201 alin.(2)).

Dreptul de a denunţa contractul de croazieră îl are și organizatorul (art.202).
Organizatorul croazierei maritime poartă răspundere dacă participantului 

la croazieră nu i-au fost oferite pe deplin serviciile prevăzute în contractul de 
croazieră20. În acest sens, pentru a proteja drepturile și interesele participantu-
lui la croazieră, Codul navigaţiei maritime comerciale stabilește că:

19 Să denunţe, înseamnă să refuze în mod unilateral la contract. 
20 Меликян М.М. Ответственность по договору круиза, publicat în culegerea: Ма-

териалы к научно-практической конференции профессорского-преподаватель-
ского состава, научных сотрудников и аспирантов Московской Государственной 
Академии Водного Транспорта, Москва, 2001, p.97.

442 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



a) organizatorul de croazieră răspunde pentru daunele cauzate prin moartea 
sau deteriorarea sănătăţii participantului la croazieră, precum și pentru 
pierderea sau deteriorarea bagajului acestuia. Se vor aplica aceleași reguli, 
ca în cazul contractului de transport maritim de pasageri (art.204 alin.(1)).

b) dacă, în virtutea unor circumstanţe neprevăzute, croaziera depășește ter-
menul stabilit, organizatorul ei va suporta toate cheltuielile suplimentare 
faţă de participantul la croazieră (art.203).

3.4. Delimitarea contractului de croazieră  
 de alte contracte juridico-civile

Cele mai multe tangenţe, contractul de croazieră le are cu contractul de 
servicii turistice. Comun pentru ambele contracte este faptul că acoperă nece-
sităţile de călătorie și odihnă a subiecţilor. Totuși, între contractul de croazieră 
și contractul de servicii turistice există anumite deosebiri.

În primul rând, contractul de servicii turistice prezintă o noţiune mai largă 
și, respectiv, dispune de o reglementare generală, în care nu se ţine cont de spe-
cificul multor varietăţi ale serviciilor turistice. Pe când contractul de croazieră 
își are o aplicare concretă: – prestarea serviciilor turistice pe mare.

În al doilea rând, delimitarea între contractul de croazieră și contractul de 
servicii turistice se face după importanţa ce o are transportul pentru partici-
pantul la croazieră și, respectiv, pentru turist.

Pentru participantul la croazieră, transportul reprezintă o condiţie esenţi-
ală în contractul de croazieră. În schimb clauza cu privire la transport nu este 
atât de esenţială pentru un turist ce nu apelează la croazieră, deoarece el poate 
ajunge la destinaţie și cu mijlocul de transport personal.

În al treilea rând, în cazul contractului de servicii turistice, acordarea unor 
servicii suplimentare, spre exemplu, de a beneficia de sala sportivă, se face con-
tra plată, deoarece serviciile suplimentare nu intră, de regulă, în preţul pache-
tului de servicii turistice. Pe când în contractul de croazieră, asemenea servicii 
suplimentare de turism, de regulă, se includ în costul croazierei21.

În al patrulea rând, deoarece participantul la croazieră tot timpul croa-
zierei și-l petrece călătorind, cazarea lui se face nu la hotel, ci la bordul navei 
maritime.

21 Меликян М.М. Договор международной морской перевозки пассажира. Договор 
морского круиза. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук. Специальность: 12.00.03. Науч. рук. Т.Е.Абова. Москва, 2003, p.43. 
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Contractul de croazieră prezintă particularităţi și în raport cu contractul 
de transport maritim de pasageri și bagaje. Dacă în cazul contractului de trans-
port, scopul îl constituie deplasarea pasagerului împreună cu bagajele sale din-
tr-un punct în altul, atunci scopul contractului de croazieră este călătoria pe 
mare și odihna participantului la croazieră22.

4. Contractul de leasing maritim (art.218-225)
4.1. Consideraţii generale cu privire la leasing
Termenul leasing provine de la verbul englez to lease, care înseamnă „a în-

chiria”, „a arenda”23. Leasingul, ca instituţie juridică, a luat naștere în Anglia, 
la mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea vertiginoasă a industri-
ei24, iar mai apoi a fost preluat și extins în Statele Unite ale Americii25.

Leasingul a dobândit o reglementare proprie în legislaţia naţională în anul 
1996, prin Legea nr.731 din 15.02.96 cu privire la leasing (în prezent abrogată)26. 
Neoficial însă, posibilitatea folosirii contractului dat a existat și până la momen-
tul apariţiei legii nominalizate, deoarece Codul civil din 196427 admitea posi-
bilitatea încheierii de orice contracte, chiar dacă ele nu erau reglementate de 

22 Меликян М.М. Договор международной морской перевозки пассажира. Договор 
морского круиза. Автореферат на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук. Специальность: 12.00.03. Науч. рук. Т.Е.Абова. Москва, 2003, p.17. 

23 Hanga Vl., Rodica C. Dicţionar juridic român-englez. Ediţia a II-a. Editura Lumina 
Lex, 1998, p.311. 

24 Un rol important în acest sens l-a avut transportul feroviar. Proprietarii minelor de căr-
bune aveau nevoie de vagoane, dar lipseau sursele financiare pentru a le procura, de ace-
ea, au convenit cu producătorii să primească vagoanele anticipat, iar achitarea să o facă 
în mod treptat, pe măsura realizării pe piaţă a cărbunelui (Халабуденко О. Лизинг: 
правовое регулирование в национальном и международном частном праве. АН 
Молдовы, Ин-т Философии, Социологии и Права, Кишинев, 2005, p.13).

25 În SUA leasingul a apărut în anul 1877, când societatea „Bell Telephone Comp” a oferit 
abonaţilor săi posibilitatea de a închiria aparatele telefonice, în locul vânzării acestora. 
Datorită acestui curs, SUA a fost telefonizată mult mai rapid și mai de amploare decât 
celelalte state ale lumii (Ţiţa-Nicolescu G. Regimul juridic al operaţiunilor de leasing. 
Editura All Beck, București, 2003, p.7). 

26 Legea nr.731 din 15.02.1996 cu privire la leasing, publicată în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova nr.49 din 25.07.1996.

27 Сodul civil al R.S.S.M., aprobat de Sovietul Suprem al R.S.S. Moldovenești. la 26 de-
cembrie 1964, publicat în Veștile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldovenești, 1964, nr.36 
(în prezent abrogat prin Legea nr.1107 din 06.06.02, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.082 din 22.06.02).
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lege28. Iată de ce, un asemenea contract era calificat ca unul nenumit29, pentru 
că nu era prevăzut de legislaţie, dar în practică el putea oricând să fie încheiat.

Se menţionează și faptul că termenul de „leasing” apare în actele normative 
ale Republicii Moldova începând cu anul 199130, deși operaţiunile de leasing s-au 
efectuat și anterior, conform reglementărilor legii civile, sub forma contractului 
de închiriere31. Ca dovadă avem prima companie de leasing din ţara noastră, ce 
datează cu anul 1989 – societatea „MoldLeasing”, care la acea etapă transmitea în 
posesiune și folosinţă temporară contra plată combine frigorifice și utilaj agricol.

Este necesar să facem deosebirea dintre operaţiunea de leasing și contractul 
de leasing. De regulă, leasingul nu se limitează la contractul de leasing, ci este 
alcătuit din mai multe contracte, motiv din care și poartă denumirea de opera-
ţiune32. De cele mai multe ori, la ea participă 3 subiecţi: producătorul bunului 
(vânzătorul bunului), compania de leasing (locatorul bunului) și beneficiarul 
(locatarul, adică cel ce preia bunul în leasing)33.

28 În conformitate cu prevederea de la art.4 pct.(2) al Codului civil din 1964, drepturile 
și obligaţiile civile puteau lua naștere din convenţiile prevăzute de lege, precum și din 
convenţiile, care, deși nu erau prevăzute de lege, nu veneau în contradicţie cu legea. 

29 Cimil D. Analiza juridico-civilă a noilor reglementări în domeniul leasingului în Repu-
blica Moldova, publicat în Revista Naţională de Drept, 2004, nr.6, p.13.

30 La 24.07.1991 a fost aprobată Hotărârea Guvernului R.M. nr.361 cu privire la măsurile 
urgente pentru stabilizarea economiei și formarea infrastructurii de piaţă în Republica 
Moldova (Nu a fost publicată în Monitorul Oficial. Poate fi consultată în Arhiva Cance-
lariei de Stat a Republicii Moldova). În hotărâre se sublinia necesitatea elaborării unui 
mecanism de atragere a investiţiilor străine în ţară, inclusiv a investiţiilor realizate prin 
intermediul „operaţiunilor de leasing”. 

31 Martin C. Reglementarea juridică a leasingului financiar în Republica Moldova, publi-
cat în Revista Naţională de Drept, 2005, nr.12, p.52.

32 Cu alte cuvinte, atunci când ne referim la totalitatea raporturilor juridice, ne aflăm în 
faţa operaţiunilor de leasing, iar atunci când ne referim la actul încheiat între compania 
de leasing și beneficiar, vom folosi noţiunea de contract de leasing (Clocotici G., Gheor-
ghiu Ch. Operaţiunile de leasing. Editura Lumina Lex, București, 2000, p.51). 

33 Spre regret, leasingul care este practicat actualmente în Republica Moldova, reprezintă 
un leasing de consum și se confundă cu vânzarea-cumpărarea în rate. Cel mai frecvent, 
consumatorii merg la o companie de leasing, își aleg automobilul pe care îl doresc din 
rândul celor care există deja și încheie cu compania contractul de leasing. Din punct 
de vedere juridic, acest contract nu se deosebește cu nimic de contractul de vânzare-
cumpărare a automobilului în rate. În realitate, consumatorul ar trebui să indice (să de 
comandă) companiei de leasing de ce bun are nevoie (până la cele mai mici detalii), iar 
compania de leasing să achiziţioneze bunul, încheind cu producătorul (fabrica) con-
tract de vânzare-cumpărare, ca mai apoi să predea bunul respectiv consumatorului în 
baza unui contract de leasing.
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La baza operaţiunii de leasing stau două contracte, de locaţiune și de vânza-
re-cumpărare34. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie între producătorul 
bunului (vânzător) și compania de leasing (cumpărător), iar contractul de loca-
ţiune – dintre compania de leasing (locator) și beneficiarul leasingului (locatar).

Așa cum bine se remarcă în literatura de specialitate (Andrei Bloșenco), între 
aceste două contracte există o strânsă legătură, deoarece locatorul nu va procura 
bunul decât dacă va avea certitudine că-l va da în leasing locatarului și, invers, 
contractul de leasing va fi încheiat numai după finalizarea tratativelor de pro-
curare a bunului dintre vânzător și locator35. În mod schematic, operaţiunea de 
leasing se prezintă în felul următor: persoana fizică sau juridică (beneficiar) are 
nevoie de un bun, dar nu dispune de bani suficienţi pentru a-l procura. În acest 
scop, el se adresează cu o cerere unei companii de leasing, în care descrie bunul 
pe care vrea să-l achiziţioneze. Compania de leasing, înainte de a-și da acordul, 
studiază dacă afacerea va fi rentabilă pentru ea. Dacă da, va recurge la încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare cu producătorul, iar bunul astfel procurat 
îl va transmite beneficiarului, în temeiul unui contract de locaţiune (leasing).

4.2. Noţiunea, caracterele juridice și elementele contractului  
 de leasing. Delimitarea de alte contracte asemănătoare

În legislaţia naţională, definiţia contractului de leasing este redată în ace-
lași timp de trei acte normative: Legea nr.59 din 28.04.2005 cu privire la lea-
sing36, Codul civil și Codul navigaţiei maritime comerciale.

În același timp, observăm că definiţia contractului de leasing este una cla-
sică, fiind alcătuită din: părţi, conţinut și obiect37. Astfel, potrivit Legii nr.59 
din 28.04.2005, contractul de leasing este contractul în a căruia bază o parte 
(locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să îi asigure posesiunea 
și folosinţa temporară a unui bun, contra unei plăţi periodice (rată de leasing), 
achiziţionat sau produs de locator, iar la expirarea contractului să respecte 

34 După caz, se poate recurge la contractul de credit bancar și contractul de asigurare. Spre 
exemplu, dacă compania de leasing nu dispune îndeajuns de surse financiare pentru a 
cumpăra bunul solicitat de către beneficiar, va recurge la un contract de credit bancar. 
Respectiv, bunul cumpărat, înainte de a fi acordat în locaţiune (în leasing), este necesar 
de a fi asigurat la una din companiile de asigurări.

35 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Chișinău: Cartdidact, 2003, p.77-78.
36  Legea nr.59 din 28.04.2005 cu privire la leasing, publicată în Monitorul Oficial al Re-

publicii Moldova nr.92-94 din 08.07.2005.
37 Lazăr T. Leasingul și utilitatea lui, publicat în Revista Naţională de Drept, 2008, nr.3, p.28.
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dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul 
de leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale (art.3)38.

Comparativ cu legislaţia altor state, definiţia contractului de leasing prevă-
zută de Legea nr.59 din 28.04.2005 este una dintre cele mai exacte și corecte. 
Spre exemplu, definiţiile contractului de leasing din Legea cu privire la leasing 
a Federaţiei Ruse39, dar și a Ucrainei40, nu prevăd dreptul de opţiune al locata-
rului, care, de fapt, ar trebui să stea la baza oricărui contract de leasing.

Caracterele juridice. Contractul de leasing este un contract consensual, si-
nalagmatic, cu titlu oneros, negociat și cu executare succesivă.

În primul rând, contractul este unul consensual. Manifestarea voinţei păr-
ţilor în forma cerută de lege (forma scrisă) este suficientă pentru ca contractul 
să poată fi considerat încheiat. De aici rezultă și caracterul sinalagmatic al con-
tractului, pentru că ambele părţi se obligă reciproc.

Contractul de leasing este un contract cu titlu oneros, fiindcă ambele părţi 
urmăresc realizarea unui profit propriu, profit evaluat în bani. Locatorul pri-
mește ratele de leasing plătite periodic de către locatar, din care obţine și un 
venit, iar locatarul beneficiază de folosinţa bunului pe perioada derulării con-
tractului și la sfârșit, dacă dorește, poate răscumpăra bunul. În așa mod, con-
tractul de leasing este și un contract cu executare succesivă, deoarece efectele 
sale se produc pe tot parcursul derulării contractului (inclusiv, periodicitatea 
achitării ratelor de leasing).

În principiu, textul contractului de leasing se negociază. Cel mai frecvent, 
părţile negociază asupra elementelor acestuia, cum sunt: obiectul, termenul, 
modalitatea achitării ratelor de leasing etc.

Natura juridică a contractului. În cadrul discuţiilor privind natura juri-
dică a contractului de leasing, opiniile se focusează în jurul problemei: este 
contractul de leasing o varietate a altui contract, deja reglementat de legislaţia 
civilă a Republicii Moldova, sau acesta trebuie recunoscut ca fiind un contract 
de sine stătător (sui generis).

38 O definiţie asemănătoare pentru contractul de leasing este oferită de Codul civil al 
R.M., potrivit căruia prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă, la cererea 
unei alte părţi (locatar), să asigure posesiune și folosinţa temporară a unui bun, cumpă-
rat sau produs de locator, contra unei plăţi periodice (rate de leasing) (art.923 alin.(1)). 

39 (art.2) Закон Российской Федерации о финансовой аренде (лизинге), в ред. 
Федерального закона от 29.02.2002, nr.10-ФЗ. Москва, Ось-89, 2004. 

40 (art.1) Законы Украины: про финансовый лизинг. – Киев: Школа, 2004. 
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În literatura de specialitate, atât autohtonă, cât și străină, sunt expuse di-
verse puncte de vedere cu privire la natura juridică a contractului de leasing. 
Sunt cunoscute poziţiile, conform cărora contractul de leasing este calificat ca 
contract de vânzare-cumpărare în rate, contract de credit etc., iar majoritatea 
specialiștilor în domeniu susţin că contractul de leasing trebuie privit ca una 
din varietăţile contractului de locaţiune.

Astfel, unii autorii (В.В.Витрянский, Ю.А.Серкова) demonstrează că 
contractul de leasing reprezintă o categorie a contractului de locaţiune41. Din 
contra, mulţi specialiști în domeniu (И.А.Решетник, Ю.С.Харитонова ș.a.) 
consideră că contractul de leasing este un contract de sine stătător. Ei susţin 
imposibilitatea de a atribui leasingul la locaţiune, din cauza multiplelor deose-
biri care există între conţinutul acestor două contracte42.

Se aduc argumente (Cristina Martin, Dorin Cimil) că contractul de lea-
sing nu trebuie confundat cu contractul de vânzare-cumpărare în rate. În 
cazul vânzării-cumpărării în rate, dreptul de proprietate asupra bunului tre-
ce la cumpărător la momentul încheierii contractului, pe când la momentul 
încheierii contractului de leasing, locatarului i se transmite doar dreptul de 
posesie și folosinţă temporară a bunului transmis, proprietatea fiind transmisă 
ulterior, dacă locatarul își manifestă interesul în acest sens43.

Chiar dacă instituţiile financiare au fost autorizate cu dreptul de a acorda 
credite pentru activitatea de leasing (art.26 lit.(g) al Legii nr.550 din 21.07.1995 
instituţiilor financiare)44, totuși contractul de leasing nu trebuie asimilat cu 
contractul de credit. Aceste contracte sunt absolut diferite. De regulă confuzia 
o fac, în mod intenţionat, economiștii, care tratează leasingul ca o formă a 
relaţiilor de credit (pentru investiţii).

41 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Москва: 
Статут, 2004, p.616; Серкова Ю.А. Договор лизинга по российскому и зарубеж-
ному праву. Дисcертация кандидата юридических наук: 12.00.03. Науч. рук. 
Э.М.Фаткудинов. Казань, 2002, p.61. 

42 Решетник И.А. Гражданско-правовое регулирование лизинга в Российской Фе-
дерации. Дисс. канд. юрид. наук. Москва, 1998, p.152; Харитонова Ю.С. Юриди-
ческая природа договора финансовой аренды (лизинга). Дисс. канд. юрид. наук. 
Москва, 2001, p.131.

43 Martin C. Reglementarea juridică a operaţiunilor de leasing financiar în Republica 
Moldova (aspecte comparate). Teză de doctor în drept. Specialitatea: 12.00.03. – drept 
privat (drept civil, dreptul afacerilor). Cond. știinţ. V.Volcinschi. Chișinău, 2007, p.91; 
Cimil D. Analiza juridico-civilă a noilor reglementări în domeniul leasingului în Repu-
blica Moldova, publicat în Revista Naţională de Drept, 2004, nr.6, p.15. 

44 Legea nr.550 din 21.07.1995 instituţiilor financiare, republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.110-113/334 din 02.07.2010.
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Concluzie. Contractul de leasing este un contract de sine stătător (sui ge-
neris), fiind reglementat de legislaţia Republicii Moldova, și dă naștere unor ra-
porturi juridice specifice, ce apar între părţile contractante – locator și locatar. 
La baza contractului de leasing stă contractul de locaţiune, fapt confirmat de 
Codul civil al R.M., care la art.923 alin.(4) stabilește că contractului de leasing 
i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile privind contractul de locaţiune, 
în măsura în care capitolul dedicat leasingului sau Legea cu privire la leasing 
nu prevăd altfel. Aceste două contracte (de leasing și de locaţiune) sunt distincte, 
deoarece între ele sunt prezente deosebiri esenţiale.

Elementele contractului. Părţile contractului de leasing sunt două, – lo-
catorul și locatarul45. Legea nr.59 din 2005 cu privire la leasing stabilește că 
locatorul este persoana fizică sau juridică ce practică activitatea de întreprinză-
tor și transmite, în condiţiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea 
acestuia, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și folosinţă asupra 
unui bun al cărui proprietar este, cu sau fără transmiterea dreptului de pro-
prietate asupra bunului la expirarea contractului (art.5 lit.(a)). Din definiţia 
legală se desprind câteva caracteristici ale locatorului: a) este persoană fizică46 
sau juridică; b) practică activitate de întreprinzător; c) deţine bunul transmis 
în leasing cu drept de proprietate.

Locatarul este persoana fizică sau juridică ce primește, în condiţiile con-
tractului de leasing, în posesiune și folosinţă bunul specificat în contract pen-
tru o anumită perioadă, în schimbul achitării ratelor de leasing.

Un moment foarte important din Legea cu privire la leasing îl reprezintă 
faptul că dacă locatarul este persoană fizică ce nu practică activitate de între-
prinzător, relaţiile de leasing cad sub incidenţa legislaţiei privind protecţia con-
sumatorilor (art.5 lit.(b)).

Obiect al contractului de leasing, atât conform art.4 alin.2 din Legea cu pri-
vire la leasing, cât și conform art.925 din Codul civil, poate fi orice bun mobil 

45 După cum s-a menţionat, operaţiunea de leasing presupune participarea și celui de-al 
treilea subiect, producătorul bunului (vânzătorul). Pe când contractul de leasing se în-
cheie între două părţi, locatorul și locatarul.

46 Persoana fizică – titular al patentei de întreprinzător – nu poate avea calitatea de locator 
într-un contract de leasing, deoarece activitatea de leasing nu este inclusă în Anexa nr.1 
la Legea cu privire la patenta de întreprinzător, ca gen de activitate desfășurat în baza 
patentei de întreprinzător. La fel și gospodăria ţărănească, nu poate fi locator, din motiv 
că scopul fondării și activităţii ei este legat de prelucrarea terenurilor cu destinaţie agri-
colă. Persoana fizică va putea activa ca locator numai dacă va fi înregistrată în calitate 
de întreprinzător individual.
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sau imobil, cu excepţia: a) bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror cir-
culaţie este limitată prin lege; b) terenurile agricole; c) bunurile consumptibile 
și c) obiectele proprietăţii intelectuale care nu pot fi cesionate. Așadar, obiect 
al contractului de leasing pot fi bunuri foarte diferite: mașini, utilaje, case de 
locuit, terenuri sportive, calculatoare, automobile, nave maritime, vase petro-
liere, aeronave etc.

Preţul contractului de leasing este format din toate cheltuielile suportate 
de locator. Având scopul de a obţine un beneficiu din activitatea desfășurată, 
locatorul adaugă o dobândă, stabilită de el, care apoi o negociază cu locatarul. 
Valoarea dobânzii de leasing este variabilă. Factorii care influenţează mărimea 
dobânzii sunt: durata contractului de leasing, condiţiile de achitare a ratelor de 
leasing, modalitatea de achitare a acestora, gradul de solvabilitate a locatarului, 
trăinicia legăturilor cu locatarul, condiţiile de exploatarea a bunului, locul de 
aflare a locatarului, facilităţile fiscale pentru categoria respectivă de bunuri etc.

Valoarea ratelor de leasing este stabilită de părţile contractante, de altfel ca și 
periodicitatea achitării acestora. Spre regret, legislaţia Republicii Moldova nu sta-
bilește cum se determină ratele de leasing și nici nu prevede care anume cheltuieli 
sau sume ar trebui acestea să le conţină, și care este limita acestor cheltuieli47.

Forma. Contractul de leasing trebuie să fie încheiat în formă scrisă (art.924 
alin.(1) Cod civil)48. Nerespectarea formei scrise nu va duce la nulitatea con-
tractului, dar părţile, în caz de litigiu, vor decădea din dreptul de a cere proba 
cu martori pentru dovedirea existenţei contractului (art.211 Cod civil).

Termenul contractului de leasing se stabilește prin acordul părţilor contrac-
tante. Totodată, termenul contractului are o limită minimă deoarece potrivit 
Legii nr.59 din 2005 cu privire la leasing, contractul de leasing nu poate fi înche-
iat pe un termen mai mic de un an de la data intrării lui în vigoare (art.7 alin.(3)).

Raţiunea legiuitorului ar fi că bunurile ce constituie obiect al leasingului 
sunt neconsumptibile, prin urmare, ele au o durată îndelungată de utilizare, 
mai mare de un an. Credem că termenul minim de un an a fost inclus și pentru 
a delimita contractul de leasing de cel de locaţiune, în care nu există careva 
termene de utilizare a bunului.

47 Martin C. Reglementarea juridică a operaţiunilor de leasing financiar în Republica Mol-
dova (aspecte comparate). Teză de doctor în drept. Specialitatea: 12.00.03. – drept privat 
(drept civil, dreptul afacerilor). Cond. știinţ. V.Volcinschi. Chișinău, 2007, p.120-121.

48 Deși cerinţa cu privire la forma scrisă a contractului de leasing nu este stabilită expres 
în Legea nr.59 din 2005 cu privire la leasing, ea poate fi dedusă din normele ce privesc 
conţinutul contractului de leasing (art.7 alin.(1) și (2)), care stabilesc că „contractul de 
leasing intră în vigoare de la data semnării lui”. 
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4.3. Leasingul maritim ca varietate a contractului de leasing
Istoricii dispun de informaţii ce confirmă că prima tranzacţie de leasing cu 

nave maritime a avut loc în anul 1066, când locuitorii din insulele Britanice, 
închiriau nave maritime de la armatorii din Normandia (nordul Franţei), pen-
tru desfășurarea activităţilor militare. Termenul de dare în folosinţă a navelor 
maritime era aproape egal cu termenul lor de exploatare49.

Cea mai sugestivă noţiune a contractului de leasing este, bineînţeles, noţi-
unea expusă în Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M., potrivit căreea 
prin contractul de leasing, proprietarul navei (locatorul) se obligă să pună la 
dispoziţia navlositorului (locatarului), pe un anumit timp, contra unei chirii, 
nava nudă pentru a fi folosită în comerţul maritim. La expirarea contractului, 
locatarul dobândește sau poate dobândi dreptul de proprietate asupra navei, 
plătind partea, din valoarea ei contractuală, neacoperită de chirie (art.218)50. 
Se admite a da în leasing și navele maritime de stat.

Leasing-ul maritim constituie o varietate a leasingului care este reglementat 
de Legea nr.59 din 28.04.2005 cu privire la leasing și Codul civil al R.M. (art.923-
930). Deoarece legea nu stabilește, considerăm că normele din Codul navigaţiei 
maritime comerciale consacrate leasingului din transportul maritim urmează a 
fi aplicate în mod prioritar, iar cele din Legea nr.59 din 28.04.2005 și Codul civil, 
în mod subsidiar (mai întâi Legea nr.59 din 28.04.2005, ca lege specială, după 
care regulile Codului civil, legea generală), pentru a completa lipsurile din codul 
navigaţiei maritime. Soluţia respectivă o vedem cea mai reușită, în caz contrar, 
există pericolul ca între cele trei acte normative să ia naștere un conflict de norme.

Se menţionează că leasing-ul din Codul navigaţiei maritime comerciale este 
un leasing direct, deoarece în cadrul acestuia există numai două părţi, loca-
torul și locatarul, locatorul fiind și proprietarul bunului dat în leasing51. Spre 
deosebire de leasingul clasic, în care sunt prezente trei părţi (vânzătorul, loca-
torul și locatarul).

49 Proiectul BIZPRO Moldova: – „Leasingul în Moldova. Situaţia actuală și oportunităţi 
de dezvoltare”, pagina 7, publicat la http://www.biztar.md/i/library/archive/leasing/
leasingro.pdf. (vizualizat 08.09.2010).

50 Conform definiţiei oferite de Codul civil al R.M., prin contractul de leasing, o parte 
(locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să asigure posesiune și folosinţa 
temporară a unui bun, cumpărat sau produs de locator, contra unei plăţi periodice (rate 
de leasing) (art.923 alin.(1)).

51 Martin C. Reglementarea juridică a leasingului financiar în Republica Moldova, publi-
cat în Revista Naţională de Drept, 2005, nr.12, p.56.
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Din nefericire, în Republica Moldova leasingul navelor maritime este foarte 
slab dezvoltat, or, costurile de procurare a unei nave maritime sunt mari, iar 
desfășurarea unei activităţi comerciale pe mare în prezent nu este rentabilă. De 
aceea, comercianţii se orientează preponderent spre transportul auto și ferovi-
ar. Pe viitor însă, leasingul navelor maritime ar putea deveni o afacere de succes.

4.4. Particularităţile contractului de leasing maritim.  
 Dreptul de opţiune al locatarului

Părţile contractului de leasing maritim sunt compania de leasing (locator), 
beneficiarul (locatar), pe când în sens larg, la raportul de leasing mai participă 
și vânzătorul, care de regulă este producătorul navei maritime (fabrica de con-
strucţie a vaselor maritime). Trăsături specifice prezintă beneficiarul, deoarece 
în cazul închirierii navelor maritime, nu oricine poate avea această calitate, ci 
doar persoanele juridice specializate în practicarea navigaţiei maritime. Or, 
interesul beneficiarului este anume acela de a exploata nava preluată în leasing, 
iar din veniturile obţinute să poată plăti locatarului chiria.

Singurul beneficiar al navelor maritime în baza contractului de leasing în 
ţara noastră poate fi Danube Logistics SRL, ea fiind în prezent unica companie 
înregistrată în vederea prestării serviciilor comerciale de navigaţie maritimă 
(își desfășoară activitatea în Portul Internaţional Liber Giurgiulești). Suntem 
de părerea că și statul ar putea prelua în leasing nave maritime, pentru diferite 
necesităţi, nelegate de activitatea comercială.

Obiect al contractului este nava maritimă. Nava trebuie să fie înregistrată în 
Registrul navelor maritime al Republicii Moldova și să fie în stare bună de navi-
gabilitate, pentru a putea fi folosită în scopul prevăzut de contractul de leasing.

Termenul contractului de leasing maritim nu poate fi mai mic de 1 an de 
zile. În rest, rămâne la discreţia părţilor de a stabili termenul contractului, 
iar cel mai frecvent acest termen este de 5 ani. În unele cazuri, când costul 
navei maritime este foarte mare, termenul de achitare a chiriei se ridică și la 10 
ani. La expirarea termenului contractului de leasing maritim, locatorul este în 
drept să aleagă între: a prelungi contractul pentru un nou termen, a procura 
nava maritimă sau a rezilia contractul.

Dovada încheierii contractului. Contractul de leasing se întocmește în 
scris. În contractul de leasing se indică: a) numele părţilor; b) scopul contrac-
tului; c) numele navei; d) anul lansării, clasa, capacitatea de ridicare, capaci-
tatea de încărcare, puterea motoarelor, viteza și consumul de combustibil; e) 
termenul de folosinţă, la a cărui expirare locatarul dobândește dreptul de pro-
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prietate asupra navei; f) rata chiriei și termenele ei de achitare; g) locul și data 
preluării navei de către locatar; h) alte date necesare.

Plata chiriei. Chiria se varsă de către locatar periodic, în rate, motiv din 
care chiria este numită și rată de leasing. Locatarul nu e scutit de plata chiriei 
pentru timpul în care nu a folosit nava, chiar dacă nu din culpa sa (art.223). 
De la regula dată există o singură excepţie, și anume, atunci când nefolosirea 
navei s-a datorat unor defecte ale navei, despre care locatorul a știut, dar nu l-a 
informat pe locatar la momentul transmiterii navei.

Totodată, nu trebuie să confundăm chiria (ratele de leasing) din contractul 
de leasing, cu chiria din contractul de locaţiune. Ratele de leasing, spre deosebi-
re de chiria din contractul de locaţiune, includ nu numai valoarea dreptului de 
folosinţă, ci și o parte din costul bunului52.

Dreptul de opţiune al locatarului. Până la expirarea termenului pentru care 
a fost încheiat contractul de leasing maritim, dreptul de proprietate asupra navei 
se menţine la locator (el fiind proprietarul). La expirarea termenului contractului, 
locatorul îi propune, iar locatarul își manifestă dreptul de opţiune (dreptul de a 
alege): să procure sau nu nava. Dacă da, atunci va trebui să achite banii necesari 
pentru a acoperi valoarea costului ei, iar dacă nu, nava va reveni în posesiunea 
și folosinţa locatorului, acesta fiind în drept să o dea în leasing unui alt locatar.

4.5. Răspunderea locatarului în cadrul contractului  
 de leasing maritim. Desfacerea contractului

De cele mai dese ori, anume locatarul este atras la răspundere pentru ne-
executarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale. De-
oarece Codul navigaţiei maritime comerciale cuprinde dispoziţii relativ puţine 
în legătură cu răspunderea locatarului, se vor aplica în mod subsidiar normele 
Legii nr.59 din 2005 cu privire la leasing.

Din momentul preluării navei maritime în leasing, locatarul poartă răs-
pundere pentru orice prejudiciu adus locatorului. Conform art.9 alin.(2) din 
Legea nr.59 din 2005 cu privire la leasing, asupra locatarului din acest moment 
trec toate riscurile legate de distrugerea, pieirea, deteriorarea, sustragerea, 
uzura timpurie, instalarea sau exploatarea greșită a obiectului leasingului. De-
sigur, fiind o normă dispozitivă, părţile pot prevedea alte condiţii de reparti-
zare a riscurilor și răspunderii.

52 Volcinschi V., Martin C. Răspunderea locatarului în cadrul contractului de leasing, 
publicat în Revista Naţională de Drept, 2007, nr.4, p.12.
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Aceeași situaţie o avem și în cazul riscurilor fortuite (accidentale). Codul 
navigaţiei maritime comerciale stabilește clar că riscul pierderii accidentale 
sau avarierii accidentale a navei trece asupra locatarului o dată cu preluarea ei 
(art.222 alin.(2)).

Deși asigurarea navei maritime nu este o cerinţă obligatorie, totuși pentru 
„a se garanta”, în practică locatorul în toate cazurile asigură obiectul leasin-
gului, valoarea asigurării fiind inclusă în valoarea ratelor de leasing53. Prin ur-
mare, în caz de prejudiciere a navei maritime în perioada cât aceasta se află în 
posesia și folosinţa locatarului, despăgubirile le va achita nu locatarul, care ne 
dăm bine seama că nu prea are de unde, ci compania de asigurare.

Se poate întâmpla ca având nava maritimă în posesie și folosinţă, locatarul 
să încalce grav clauzele contractuale. În acest caz, ca sancţiune, Legea nr.59 din 
2005 cu privire la leasing stabilește că locatorul are dreptul să ceară de la locatar 
achitarea integrală și înainte de termen a ratelor de leasing ori să rezilieze con-
tractul, cu repararea pagubelor și/sau restituirea bunului (art.12 alin.(1) lit.(c)).

Locatorul este dator să pună la dispoziţia locatarului nava în bună stare de 
navigabilitate pentru a fi folosită în scopurile stipulate în contractul de leasing. 
Dacă ulterior se descoperă că nava maritimă prezintă careva defecte, ce nu 
puteau fi observate la momentul preluării navei în leasing, locatorul va fi cel 
care va răspunde pentru toate deficienţele navei, existente și nedeclarate la mo-
mentul punerii ei la dispoziţia locatarului.

Termenul de prescripţie în care locatarul poate formula pretenţii în legătură 
cu viciile descoperite la nava maritimă este de un an, care începe să curgă de la 
data primirii navei în posesiune și folosinţă (art.221 Codul navigaţiei maritime 
comerciale). În acest sens, vedem o deosebire importantă faţă de normele din 
Codul civil, potrivit cărora termenul general de prescripţie este de 3 ani. Consi-
derăm că prioritate va avea legea maritimă, ea fiind o lege specială.

Desfacerea contractului. Locatorul, el este în drept să denunţe (n.n. – să re-
fuze din proprie iniţiativă de a mai continua raporturile contractuale) contrac-
tul de leasing, să ceară restituirea navei și reparaţia daunelor, dacă locatarul 
a încetat să mai plătească chiria în decursul a 3 luni consecutive54. Ca efect al 

53 Volcinschi V., Martin C., op.cit., p.12. 
54 Spre regret, neachitarea ratelor de leasing de către locatar este cel mai frecvent risc pe 

care și-l asumă locatorul în cadrul unui contract de leasing. Majoritatea dosarelor din 
instanţele judecătorești au la bază acţiunea în judecată înaintată pe motivul neplăţii 
ratelor de leasing.
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denunţării, locatarul este obligat să restituie locatorului nava în starea în care 
a primit-o, exceptându-se uzura ei normală.

În ce privește locatarul, el este în drept să denunţe contractul de leasing și 
să ceară reparaţia daunelor dacă: a) locatorul nu-i pune la dispoziţie nava în 
termenul stabilit în contract, sau b) din cauza deficienţelor, nava nu poate fi 
utilizată în conformitate cu contractul (art.224).

O situaţie aparte avem în cazul în care a avut loc înrăutăţirea stării tehnice 
a navei. Locatarul va fi obligat să repare locatorului daunele cauzate astfel. La 
fel și cu privire la îmbunătăţirile făcute de către locatar. Dacă locatorul nu este 
de acord să achite valoarea lor, locatarul va fi nevoit să le ridice de la navă. Însă 
aici apare problema acelor îmbunătăţiri, care sunt inseparabile de navă și cum 
poate locatarul să le desprindă fără a deteriora nava. Legea nu dă răspuns la 
întrebarea respectivă, de aceea, o soluţie ar fi trimiterea la normele din Codul 
civil dedicate contractului de locaţiune (Capitolul VIII art.875-910), în care 
aspectele date au fost reflectate (art.909).

5. Сontractul de remorcaj maritim (art.226-240)
5.1. Semnificaţia contractului de remorcaj
Schimbarea locului de aflarea a obiectelor se poate face nu doar prin trans-

port, dar și pe alte căi, cum ar fi tragerea sau împingerea. Acest lucru poate 
avea loc, spre exemplu, când pe mare sau în apropierea portului o navă trage 
după sine o altă navă, o barcă sau un pod plutitor. Cu ajutorul navelor, sunt 
trase și aranjate în locurile rezervate lor din port corăbiile de dimensiuni mici 
și mari, precum și alte lucruri ce plutesc fără supraveghere pe suprafaţa apei. 
Aceste operaţiuni poartă denumirea de remorcaj.

Remorcajul constituie una din varietăţile obligaţiilor de transport. Su-
biecţii ei sunt remorcherul (adică trăgătorul) și deţinătorul obiectului supus 
remorcării, iar raporturile care apar între ei se perfectează în temeiul contrac-
tului de remorcaj.

Cel mai frecvent, remorcajul se întrebuinţează în scopul deplasării prin 
tragere a unei nave sau bărci până la un punct prestabilit. Însă remorcajul poa-
te fi utilizat și în alte scopuri. Remorcherul își poate asuma obligaţia de a depla-
sa nava sau alte obiecte plutitoare numai pentru a le proteja de pericol (a le feri 
de valuri, de alte nave ce se apropie în port, de ploi abundente ș.a.) sau pentru 
o perioadă de timp (spre exemplu, la efectuare cercetărilor știinţifice sau a lu-
crărilor de proiectare, filmare etc.). Sarcina remorcherului mai poate consta în 
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executarea unor manevre (cum ar fi scoaterea navei din port și aducerea ei la 
ţărm). Din aceste considerente, în transportul maritim remorcajul se împarte 
în două categorii: maritim (remorcarea navei pe o anumită distanţă în largul 
mării) și portuar (manevrele în zona portului).

Însă uneori remorcajul poate fi și obligatoriu. Acest lucru îl decide căpita-
nul de port, care pentru a asigura securitatea navigaţiei, este în drept să institu-
ie folosirea obligatorie a remorcherelor pentru intrarea, ieșirea, deplasarea prin 
port a navelor, precum și în alte situaţii când este necesar (art.234).

O definiţie a contractului de remorcaj este dată de profesorii В.Т.Смирнов 
și Д.А.Медведев care subliniază că contractul de remorcaj reprezintă un acord, 
în baza căruia o parte (remorcherul) este obligată, în schimbul unei taxe ce i 
se plătește, să remorcheze (să tragă ori să împingă) barca, nava sau alt obiect 
plutitor până la un loc stabilit sau în decursul unui interval de timp, ori în 
scopul executării unor manevre, iar cealaltă parte (deţinătorul lucrului supus 
remorcării, numit și expeditorul) – să plătească remuneraţia care se cuvine55.

După Н.Н.Остроумов, unul dintre cele mai specifice contracte de trans-
port este cel de remorcaj. Cea mai mare răspândire contractul de remorcaj o 
are în transportul maritim și naval. În baza acestui contract, proprietarul na-
vei (remorcherul) se obligă contra remunerare să remorcheze (prin tragere sau 
împingere) o altă navă sau un obiect plutitor pe o anumită distanţă, în decursul 
unei perioade de timp sau pentru manevrele din zona portului56.

Definiţia legală a contractului. Conform Codului navigaţiei maritime co-
merciale, prin contractul de remorcaj maritim, armatorul unei nave (remor-
cherul) se obligă să remorcheze, contra taxă, o altă construcţie plutitoare (re-
morcă) pe o anumită distanţă (art.226 alin.(1)).

5.2. Natura și caracterele juridice ale contractului de remorcaj
Contractul de remorcaj este consensual, sinalagmatic și oneros. Caracterul 

consensual se desprinde din expresia „se obligă să remorcheze” (art.226 Co-
dul navigaţiei maritime comerciale). Mai întâi are loc încheierea contractului, 
după care se prestează serviciul de remorcaj. În același timp acţiunea de remor-

55 Смирнов В.Т., Медведев Д.А. Гражданское право. Учебник в 3-х т.: Том 2. – 4-е изд. 
перераб. и доп.; отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. – Москва: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2005, p.474.

56 Остроумов Н.Н. Гражданское право Российской Федерации: Учебник. Том II / Под 
ред. докт. юрид. наук, проф. О.Н.Садикова. – Москва: „Контракт”, 2006, p.239-240.
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caj se face numai contra plată – caracterul oneros, iar drepturile și obligaţiile 
asumate de părţi prin contract sunt corelative și interdependente, ceea ce con-
firmă caracterul sinalagmatic al contractului de remorcaj.

Așa cum reușit menţiona profesorul И.В.Алексеев cu o jumătate de secol 
în urmă, „contractul de remorcaj este un contract numit, care s-a desprins 
din contractul de transport, la fel cum la vremea sa contractul de transport 
s-a delimitat faţă de contractul de antrepriză și a devenit un contract de sine 
stătător”57.

În literatura de specialitate există mai multe păreri cu privire la natura juri-
dică a contractului de remorcaj, însă predominantă este aceea că contractul de 
remorcaj este separat de alte contracte civile58. Astfel, М.Е.Ходунов sublinia că 
spre deosebire de contractul de transport de mărfuri, obiect al contractului de 
remorcaj nu este marfa de la bordul navei, ci un bun plutitor59.

M.A.Тарасов vedea această deosebire prin faptul că la transport, mar-
fa trece în posesiunea cărăușului, pe când la remorcaj, marfa rămâne la po-
sesorul ei pe tot timpul remorcajului60. Aceeași idee o găsim la profesorii 
M.И.Брагинский și В.В.Витрянский, că „dacă în contractul de transport 
maritim de mărfuri cărăușul preia în posesiune marfa pentru a o transporta, 
atunci la remorcaj, bunurile plutitoare, pe tot parcursul remorcării nu trec în 
posesiunea remorcherului”61.

Însă avem și o altă situaţie, când cărăușul, pentru a transporta mărfurile, 
folosește un mijloc de transport înzestrat cu remorcă. Apare întrebarea: în pri-
vinţa mărfurilor din remorcă, se încheie contract de transport sau contract de 

57 Алексеев И.В. Юридическая природа договора буксировки в советском морском 
и внутренневодном праве, publicat în Ученые записки Пермского университе-
та. Тoм 19, Выпуск 4, 1961, p.38. Amintim că în Rusia, contractul de transport nu 
a fost recunoscut ca contract distinct o perioadă îndelungată de timp. El făcea parte 
din componenţa contractului de antrepriză. Cu atât mai mult contractul de remorcaj, 
despre care în doctrina de specialitate pre-sovietică găsim foarte puţine referinţe. 

58 Se are în vedere faţă de contractul de transport de mărfuri, de la care contractul de 
remorcaj își are originea și păstrează mai multe asemănări. De aceea și discuţiile doc-
trinare cu privire la natura juridică a contractului de remorcaj, în mare parte sunt axate 
asupra delimitării contractului de remorcaj faţă de contractul de transport de mărfuri. 

59 Ходунов М.Е. Правовое регулирование деятельности транспорта. Москва: „Юри-
дическая литература”, 1965, p.135.

60 Тарасов М.А. Очерки транспортного права. Москва: Речиздат, 1951, p.156. 
61 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Дого-

воры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услуг в сфере 
транспорта. Москва: СТАТУТ, 2004, p.572.
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remorcaj? Bineînţeles ca va fi contractul de transport. Or, obiectul contractului 
nu este remorca prin ea însăși, ci ceea ce se transportă pe ea, adică marfa. Nu 
interesează felul în care cărăușul o transportă (pe navă sau în remorcă), esenţi-
al este ca marfa să ajungă integră și la timp în portul de destinaţie.

Concluzia este că la etapa actuală contractul de remorcaj maritim este un 
contract ce are existenţă de sine stătătoare și nu trebuie confundat cu contractul 
de transport de mărfuri. Cu atât mai mult că în Codul navigaţiei maritime co-
merciale, contractul de remorcaj își are reglementarea sa proprie fiind, așadar, 
un contract numit.

Contractul de remorcaj este reglementat numai în legislaţia din transportul 
maritim și naval62, în timp ce relaţiile de remorcaj din celelalte tipuri de trans-
port nu au încă o bază normativă. În acest context, se susţine (Б.Б.Черепахин) că 
normele contractului de remorcaj din legislaţia maritimă ar putea fi aplicate, prin 
analogie, și în transportul rutier, feroviar sau aerian, unde relaţiile de remorcaj la 
fel sunt prezente, chiar dacă ele nu sunt reglementate în vreun act normativ63. La 
care В.В.Витрянский vine cu replica că acest lucru este puţin posibil64.

Menţionăm că normele ce ţin de remorcajul maritim sunt specifice și nu pot 
fi raportate altor tipuri de transport. De aceea în practică, neavând o reglemen-
tare juridică, părţile recurg la alcătuirea unor contracte nenumite, luând ca mo-
del contractul de prestări servicii din Codul civil al R.M.

62 De fapt, în transportul naval al Republicii Moldova nu putem încă vorbi de o legislaţie. 
Există însă un proiect de lege, Proiectul Codului transportului naval intern al Republi-
cii Moldova, în care remorcajul este reglementat la Capitolul XII, intitulat „Remorcajul 
navelor, pontoanelor și altor obiecte plutitoare”, art.85-91 (poate fi consultat pe site-ul 
oficial al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al R.M., http://mtid.
gov.md/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=92&lang=ro (vi-
zualizat 07.09.2011)). Făcând o analiză comparativă între regulile remorcajului naval din 
Proiectul Codului transportului naval intern și normele ce ţin de remorcajul maritim din 
Codul navigaţiei maritime comerciale, constatăm mai multe deosebiri. În primul rând, 
contractul de remorcaj naval este de un sigur fel, în timp ce la remorcajul maritim sunt 
prevăzute trei tipuri de contracte (maritim, portuar, între porturi). În al doilea rând, la 
remorcajul naval este prevăzută întocmirea conosamentului, ca document ce confirmă 
faptul încheierii contractului de remorcaj. În al treilea rând, în proiect se face referire la 
posibilitatea încheierii contractului de organizare a remorcajului naval (art.85 alin.(5)). 

63 Черепахин Б.Б. Понятие и содержание договора буксировки в советском граж-
данском праве, publicat în Вестник Ленинградского Университета, nr.11, 1956. Се-
рия экономики, философии, права. Выпуск 2, p.104.

64 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. 
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услуг в 
сфере транспорта. Москва: СТАТУТ, 2004, p.549.
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5.3. Elementele contractului de remorcaj
Părţile contractului – remorcherul (deţinătorul navei trăgătoare) și clientul 

(expeditorul, adică posesorul obiectului ce este remorcat). În calitate de re-
morcher poate figura numai o persoană juridică care deţine autorizaţie pentru 
acest gen de activitate. Client poate fi orice persoană, interesată în remorcarea 
anumitor obiecte de pe suprafaţa apei. Nu are importanţă sub ce formă clientul 
își manifestă stăpânirea asupra obiectului pe care solicită a fi strămutat (acesta 
poate fi un drept de proprietate, alt drept real, un drept ce rezultă din contrac-
tul de locaţiune ș.a.).

Obiectul contractului – serviciile ce ţin de strămutarea locului unui obiect 
(sau a mai multor obiecte) pe suprafaţa apei, prin intermediul tragerii sau îm-
pingerii. Aceste servicii au un caracter specific și permit de a examina remor-
cajul ca o categorie aparte de obligaţii, ce nu se confundă cu cele care i-au 
naștere din contractul de transport sau din contractul de locaţiune65.

Forma contractului de remorcaj este cea scrisă (art.226 alin.(2)), dar cu o 
singură excepţie, în cazul contractului de remorcaj portuar, când contractul 
poate fi încheiat și verbal (art.232 alin.(2))66.

Așadar, regula generală este că contractul de remorcaj se întocmește în 
scris. El va conţine clauze referitoare la: a) portul de plecare; b) portul de des-
tinaţie; c) durata remorcajului; d) drepturile și obligaţiile părţilor; e) răspun-
derea pentru încălcarea contractului; f) particularităţile remorcii susceptibile 
de a avea un impact negativ asupra siguranţei remorcajului; g) alte date a căror 
specificare expresă părţile o consideră necesară (art.236).

Termenul. De regulă, în contractul de remorcaj nu se menţionează terme-
nul de finisare a remorcajului. Viteza de deplasare poate fi diferită și posesorul 
navei nu o poate garanta din timp. De aceea, în contractul de remorcaj se sta-
bilește o clauză, potrivit căreea posesorul navei și căpitanul ei trebuie să depună 
toate eforturile, pentru a realiza remorcajul și a evita acele întreruperi și întâr-
zieri, care nu constituie o necesitate67.

65 Смирнов В.Т., Медведев Д.А., op.cit., p.475.
66 Faptul că contractul de remorcaj poate fi încheiat și verbal ridică semne de întrebare. 

Or, suma contractului poate depăși cei 1000 de lei stabiliţi de Codul civil, iar la atin-
gerea căreia contractul trebuie încheiat în scris. Problema constă în faptul că încheind 
contractul în formă verbală, în caz de litigiu, pentru ambele părţi se complică sarcina 
probaţiunii. 

67 Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебник. – 6-е изд., доп. и перераб. Москва: 
„Юстицинформ”, 2008, p.83.
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Tipurile de remorcaj prevăzute în legislaţie. Analizând cu atenţie dispo-
ziţiile Codului navigaţiei maritime comerciale consacrate remorcajului, ajun-
gem la concluzia că legiuitorul distinge trei tipuri de remorcaj, respectiv pot 
fi încheiate trei categorii de contracte diferite: contractul de remorcaj maritim 
(art.226-231), contractul de remorcaj portuar (art.232-234) și contractul de re-
morcaj maritim între porturi (art.235-240)68.

Deosebirea principală dintre ele se reduce la teritoriul de pe suprafaţa apei 
pe întinderea căruia are loc remorcajul. Astfel, în cazul contractului de remor-
caj pe mare, remorcarea se realizează pe o anumită distanţă cu scopul salvării 
unor vieţi omenești, altor nave aflate în pericol de scufundare și care au solici-
tat semnal de salvare, remorcajul prin gheţuri ș.a.

O altă situaţia avem la contractul de remorcaj portuar, deoarece deţinătorul 
remorcherului se obligă, pentru o taxă, să aducă în sau să scoată din port o 
remorcă, asigurând executarea manevrelor ei, a operaţiunilor de acostare și de 
altă natură în limitele portului (art.232 alin.(1)). În schimb prin contractul de 
remorcaj maritim între porturi, remorcherul se obligă, pentru o taxă, să ducă o 
remorcă dintr-un port în altul (art.235).

Corelaţia dintre contractul de remorcaj maritim și cel de remorcaj portuar 
este de tipul gen-specie, adică normele cu privire la contractul de remorcaj 
maritim pot fi aplicate și pentru contractul de remorcaj portuar69.

Susţinem această opinie și adăugăm că normele contractului de remorcaj 
maritim ar putea fi aplicate, prin analogie, și contractului de remorcaj mari-
tim între porturi. Cu atât mai mult că în Codul navigaţiei maritime comerciale 
contractul de remorcaj maritim a fost inclus la capitolul intitulat „Dispoziţii 
generale”, adică normele sale pot reglementa, prin analogie, situaţiile rămase 
fără acoperire legală în cazul celorlalte două contracte – contractul de remor-
caj portuar și contractul de remorcaj maritim între porturi.

68 Din punct de vedere structural, felul în care legiuitorul a abordat Secţiunea VII „Remor-
cajul maritim” din Codul navigaţiei maritime comerciale lasă de dorit. În primul rând, 
Capitolul I este denumit „Dispoziţii generale”, în timp ce textul acestuia nu abordează 
dispoziţii generale, ci reglementează contractul de remorcaj maritim (primul din cele trei 
tipuri sus-menţionate). În al doilea rând, sistematizarea normelor juridice este una foarte 
stranie. De regulă, orice act normativ este grupat în capitole, iar acestea la rândul lor 
urmează a fi divizate în secţiuni, în conformitate cu dispoziţiile art.33 alin.(1) din Legea 
nr.780-XV din 27.12.2001 cu privire la actele legislative. În Codul navigaţiei maritime 
comerciale al R.M. observăm procesul invers, când capitolele sunt grupate în secţiuni.

69 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Комментарий / Под ред. 
Г.Г.Иванова. Москва: Cпарк, 2001, p.384.
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5.4. Conţinutul contractului de remorcaj și răspunderea părţilor
Obligaţiile remorcherului și a posesorului obiectului supus remorcării pot 

fi grupate în două categorii. Cele din prima categorie urmează a fi executate 
până la preluare obiectului la remorcare. A doua categorie cuprinde obligaţiile 
se realizează în timpul remorcajului și după finisarea lui70.

Astfel, din prima categorie, fac parte următoarele obligaţii pentru ambele 
părţi: a) să aducă remorca în stare bună de navigabilitate, pentru a face posibilă 
remorcarea ei (art.227); b) să încheie contractul de remorcaj, în forma cerută de 
lege (art.226 alin.(2), art.232 alin.(2), art.236); c) să fie achitată taxa și, respec-
tiv, să fie pusă la dispoziţie nava, gata pentru a începe remorcarea.

Printre obligaţiile din timpul remorcajului, se distinge obligaţia coman-
dantului de remorcher de a alege calea cea mai scurtă și rezonabilă. Mai mult 
ca atât, comandantul nu are dreptul să se implice în ordinea interioară a remor-
cii (art.239 alin.(1)). În schimb dacă remorca suportă un accident, comandan-
tul de remorcher este obligat să întreprindă toate măsurile cu putinţă pentru 
salvarea acesteia, chiar dacă cauzele accidentului nu depind de el (art.231). Alte 
drepturi și obligaţii în legătură cu executarea contractului de remorcaj urmea-
ză a fi prevăzute în contract.

În mare parte, legea lasă la discreţia părţilor stabilirea răspunderii pentru 
nerespectarea obligaţiilor contractului de remorcaj. Perioada de răspunderea 
începe din momentul preluării navei la remorcă și sfârșește odată cu acostarea 
ei în punctul final.

Dacă părţile nu au convenit altfel, răspunderea pentru daune o poartă pro-
prietarul navei remorcher, atunci când conducerea o face comandantul remor-
cherului, sau proprietarul remorcii, dacă nava remorcher este dirijată de co-
mandantul remorcii (art.229, art.230). Bineînţeles, cu excepţia situaţiilor când 
aceștea fac dovada nevinovăţiei lor la producerea daunelor.

6. Сontractul de asigurare maritimă (art.241-280)
6.1. Generalităţi (precizări, evoluţie istorică, noţiune)  

 privind contractul de asigurare maritimă
Precizări prealabile. Navigaţia pe mare a fost în permanenţă la limita ris-

cului și supusă primejdiilor de tot felul. Pe lângă pagubele legate de distrugerea 
și deteriorarea corăbiilor sau cheltuielile pentru salvarea lor, proprietarii mai 

70 Смирнов В.Т., Медведев Д.А., op.cit., p.476. 
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suportă cheltuieli pentru repararea prejudiciului cauzat altor persoane. Există 
și cazuri de coliziune (ciocnire) a navei maritime cu o altă navă sau cu suprafe-
ţe din largul mării (stânci, gheţari, vieţuitoare marine etc.) sau din port, fapt ce 
provoacă atât daune materiale, cât și pierderea de vieţi omenești71.

Scufundarea Titanicului este cel mai faimos accident din istorie (surprin-
zător însă, este și cel mai puţin costisitor dintre accidentele de proporţii care au 
avut loc de-a lungul timpului)72. Însă au fost și altele:
– la 20.12.1987, nava maritimă „Dona Paz” din Filipine, s-a scufundat după 

ce a intrat în coliziune cu un petrolier, în Marea Sibuyan (apropiere de in-
sulele Filipine). Accidentul s-a soldat în total cu 4375 de morţi, de pe navă 
și petrolier. Este cel mai grav accident maritim petrecut vreo dată;

– la 28.09.1994, în apropiere de Finlanda, 852 de persoane s-au înecat când 
corabia „Estonia” s-a scufundat în zona insulei finlandeze Utoe, pe ruta 
Tallinn (Estonia) – Stockholm (Suedia). Acesta a fost cel mai mare dezastru 
maritim din Europa pe timp de pace73.
În ultimul timp, devin tot mai frecvente scurgerile de petrol în mare, pe 

suprafeţe de mii de kilometri, cauzând prejudicii materiale enorme. Răspun-
derea proprietarilor de nave maritime în acest caz se ridică la miliarde de do-
lari74. Ca exemplu, aducem accidentul din strâmtoarea Kerci (Marea Neagră), 
petrecut la 11.11.2007, ca urmare a faptului că nava a ieșit din port înainte de 
furtună. Petrolierul a fost efectiv rupt în două de furtună, iar 1300 tone de ţiţei 
s-au scurs în mare.

71 Гуцуляк В.Н. Морское право. Москва: „РосКонсульт”, 2000, p.296.
72 La 15.04.1912, Titanicul, considerat a fi la timpul lui cea mai luxoasă navă de croazieră, 

s-a scufundat. Peste 1500 de persoane și-au pierdut viaţa când vasul s-a lovit de un ghe-
ţar. Costul de construcţie al navei a fost de 350 milioane de dolari (la preţul din zilele 
noastre). 

73 Cronologia celor mai grave accidente maritime din ultimii 15 ani, publicat la 04.02.2006, 
http://news.softpedia.com/news/Cronologia-celor-mai-grave-accidente-maritime-din-
ultimii-15-ani-ro-17517.shtml (vizitat 29.08.2011).

74 La 13.11.2002, petrolierul „Prestige” transporta carburanţi, când unul din rezervoare 
a explodat, în apropiere de coasta Galiţia, Spania. Deoarece nava se scufunda, capita-
nul a cerut ajutorul spaniolilor, însă autorităţile locale l-au forţat a se depărta de ţărm. 
Același răspuns l-a primit de la francezi și portughezi. În cele din urmă, petrolierul s-a 
scufundat, varsând în mare o cantitate uriașă de carburanţi. Curăţarea petei de benzină 
a costat 12 miliarde de dolari. (Cele mai costisitoare accidente din istorie, publicat la 
06.11.2008, http://www.e-transport.ro/CELE_MAI_COSTISITOARE_ACCIDENTE_
DIN_ISTORIE-i8-news19659-p82.html (vizitat 29.08.2010)).
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Creșterea numărului de nave capturate de piraţi, a dat naștere unui nou 
tip de asigurări: asigurările maritime contra riscului pirateriei75. Costurile de 
asigurare sunt diferite și se stabilesc în bază de negocieri. De regulă, contractul 
de asigurare se încheie pentru o singură cursă și se indică cu precizie traseul, 
locurile de staţionare, timpul de navigare, iar orice derogare de la condiţiile 
contractului (soldată cu prejudicierea navei), are ca efect refuzul companiei de 
asigurare de a plăti despăgubirea de asigurare76.

Se discută și posibilitatea asigurării fraudelor maritime77. În acest sens, se 
propune chiar modificarea legislaţiei naţionale privind asigurările, prin com-
pletarea ei cu noi prevederi, ce ar da posibilitatea asigurării și contra riscurilor 
de fraude maritime78.

Prezintă interes faptul că Republica Moldova a făcut un pas important în 
domeniul asigurărilor maritime, promovând în Codul navigaţiei maritime co-
merciale un compartiment aparte (Secţiunea VIII, art.241-280) consacrat aces-
tei instituţii juridice. Se apreciază (Nicolae Mărgărit) și faptul că ţara noastră 
dispune de o legislaţie mai modernă decât cea a României79.

Scurt istoric. Asigurările maritime au o origine foarte veche80. Ele au apă-
rut în antichitate, erau strâns legate de comerţul de mărfuri pe mare și mult 
timp au existat sub formă de uzanţe și obiceiuri.

75 Conform datelor furnizate de Biroul Maritim Internaţional (IMB), în anul 2010 numă-
rul de atacuri ale piraţilor asupra navelor comerciale maritime s-a dublat în raport cu 
anul 2009. Cei mai periculoși sunt piraţii din Somalia. Ei folosesc vase mici și rapide, 
capturate cândva de la pescarii din regiune și sunt echipaţi cu GPS, telefoane prin satelit 
și sisteme de apărare antiaeriană. În doar 15 minute, ei reușesc să urce la bordul navei 
pe care o capturează.

76 Киримов А. Страхование судовладельцев и моряков от пиратства снова стало 
актуальным, publicat 09.11.2009, site-ul oficial al Revistei Juridice de Asigurări „ForIn-
surer” (Ucraina), http://forinsurer.com/public/09/11/09/3972 (vizualizat 30.08.2011).

77 Frauda maritimă este o infracţiune (formă a escrocheriei), prin care cineva își înșeală 
intenţionat clienţii, în scopul obţinerii pe căi ilegale a unor bunuri materiale sau bani. 
Cele mai frecvente sunt fraudele maritime de comerţ, care se manifestă prin documente 
false, scufundări ale navei (motivându-se că a fost naufragiu ca urmare a unui acci-
dent pe mare), incendii provocate (în scopul obţinerii de despăgubiri de la asigurători), 
furtul mărfii, pirateria, abaterea de la itinerarul de navigaţie indicat în contract ș.a. În 
legislaţie, asigurarea de fraude maritime nu este reglementată.

78 Mărgărit N. Asigurări și fraude maritime. Teză de doctor în drept. Specialitatea 
12.00.03 – drept privat (cu specificarea drept civil). Cond. știinţ. E.Cojocari. Chișinău, 
2007, p.30.

79 Mărgărit N. Asigurări maritime în Republica Moldova, publicat în Revista știinţifico-
practică „Legea și viaţa”, nr.1, 2007, p.22.

80 Se apreciază că asigurarea maritimă este prima și cea mai veche asigurare de bunuri.
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Primele încercări de codificare a regulilor folosite în asigurările maritime 
au fost realizate în secolul al XII-lea, de către italieni, iar cel mai vechi docu-
ment în care întâlnim cuvintele „asigurare maritimă”, datează din anul 1310, 
când în Franţa a luat naștere Camera Asigurărilor (ce a stat la baza fondării, 
mai târziu, a companiilor de asigurare), la care comercianţii „puteau să-și asi-
gure mărfurile expuse riscurilor mării, plătind o anumită primă”.

În secolul al XV-lea, asigurarea maritimă a înregistrat o esenţială dezvol-
tare în orașele comerciale Florenţa și Genova din Italia, unde a fost emisă și 
prima poliţă de asigurare, în anul 1437, care se păstrează și astăzi81.

Un rol important în dezvoltarea și promovarea asigurărilor maritime l-a 
deţinut Anglia, ea având în secolele XVI-XVIII și cea mai puternică flotă din 
lume. Odată cu sporirea comerţului de mărfuri, Anglia a fost interesată mai 
mult decât oricare alt stat în practicarea asigurărilor maritime.

În America, asigurările maritime apar mai târziu. Cel dintâi document 
care atestă practicarea asigurărilor datează din 1721, când prin anunţuri în 
ziar se făcea reclama fondării unui oficiu public de asigurare a navelor și măr-
furilor. Prima societate de asigurare (în care se practicau și asigurările mariti-
me) a fost organizată abia în anul 1729, sub numele de „Compania de Asigurări 
a Americii de Nord”82.

Societăţile de asigurare au apărut relativ târziu în România: „Dacia” (1871) 
și „România” (1873). Până atunci, operaţiunile de asigurare maritimă erau 
înfăptuite de către agenţii sau reprezentanţii societăţilor de asigurări străine 
(engleze, italiene, austriece). Înainte de izbucnirea celui de-al doilea război 
mondial, în România existau deja 20 de societăţi de asigurare (ele asigurau și 
riscurile maritime).

În ce privește Republica Moldova, nu există încă o istorie a evoluţiei asi-
gurărilor, deoarece statul nostru a obţinut ieșirea la mare relativ recent, iar 
portul maritim comercial Giurgiulești a fost fondată în anul 2002. Asigurarea 
riscurilor maritime nu este o afacere profitabilă pentru asigurătorii autohtoni 
(servicii de asigurare maritimă oferă „Moldasig” SRL și „Asito” SA), deoarece 

81 La începuturi, una și aceeași poliţă de asigurare acoperea atât mărfurile, cât și nava cu 
ajutorul căreia erau transportate. Pe măsura dezvoltării comerţului maritim, au apărut 
două forme distincte în asigurarea maritimă: asigurarea navelor (casco) și asigurarea 
încărcăturilor ce fac obiectul transportului maritim (cargo), fiind necesară întocmirea 
a două poliţe diferite (Ciobanu O. Aspecte generale ale asigurării maritime, publicat în 
Revista Naţională de Drept, nr.4, 2002, p.45). 

82 Caraiani Gh., Mihaela T. Asigurările maritime. Editura Lumina Lex, București, 1998, p.17.

464 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



cererile de asigurare sunt extrem de puţine, în timp ce costurile pentru obţi-
nerea licenţei sunt mari.

Definiţie. Prin contractul de asigurare maritimă, asigurătorul se obligă, 
în schimbul unei sume denumite primă de asigurare, să repare asiguratului 
ori unui alt beneficiar al asigurării (denumit în continuare alt beneficiar), în 
mărimea sumei asigurate sau a despăgubirii de asigurare, daunele suportate 
la producerea cazului asigurat (la survenirea riscului asigurat) (art.241 Codul 
navigaţiei maritime comerciale).

Asigurarea maritimă constituie o varietate a asigurării reglementate de 
Codul civil al R.M. (art.1301-1330). Potrivit art.1301 din Codul civil, în baza 
contractului de asigurare, asiguratul se obligă să plătească asigurătorului pri-
ma de asigurare, iar acesta se obligă să plătească, la producerea riscului asigu-
rat, asiguratului sau unui terţ (beneficiarului asigurării) suma asigurată ori 
despăgubirea, în limitele și în termenele convenite.

La reglementarea relaţiilor de asigurare maritimă, în mod prioritar se vor 
aplica dispoziţiile din Codul navigaţiei maritime comerciale (art.241-280) (ca 
lege specială), după care, în mod subsidiar, normele din Codul civil și cele din 
Legea nr.1553 din 25.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă a transportatorilor faţă de călători83.

6.2. Încheierea contractului. Caracterele juridice
Contractul de asigurare maritimă se consideră încheiat din moment ce păr-

ţile au ajuns la un acord de voinţă asupra clauzelor esenţiale ale contractului.
Sunt esenţiale clauzele ce ţin de: riscurile de asigurare (la producerea cărora 

urmează a fi plătită despăgubirea de asigurare); mărimea sumei de asigurare 

83 Legea R.M. nr.1553-XIII din 25.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă a transportatorilor faţă de călători, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.38-39/038 din 30.04.1998. În legătură cu aplicarea legii, în practică apare 
o problemă. Potrivit art.4, domeniul de aplicare al asigurării obligatorii de răspunde-
re civilă a transportatorilor faţă de călători (și respectiv domeniul de aplicare al Legii 
nr.1553 din 25.02.98), se extinde asupra transportării călătorilor cu mijloace de trans-
port aerian, auto, feroviar și fluvial. Transportul maritim nu figurează în lista (lista 
fiind exhaustivă) respectivă. Prin urmare, s-ar putea înţelege greșit că dispoziţiile Legii 
nr.1553 din 25.02.98 își au aplicare la asigurarea de călători pe cale fluvială (pe cele două 
râuri navigabile, Nistru și Prut), dar nu și pe cale maritimă. În realitate, este vorba de o 
lacună în lege. Scăparea legiuitorului poate fi explicată prin faptul că la acel moment, în 
Republica Moldova nu exista încă transportul maritim de călători. În prezent, odată cu 
deschiderea în anul 2007 a Portului Internaţional Liber „Giurgiulești”, transportul de 
călători pe mare a devenit posibil. 
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(până la ce sumă a fost efectuată asigurarea); termenul de valabilitate a contrac-
tului (de regulă, un an, cu drept de prelungire tacită); interesul material (când 
se asigură un interes și nu bunul); persoana pentru care se face asigurarea (cine 
va primi despăgubirea de asigurare; beneficiarul asigurării)84.

Contractul de asigurare este un contract consensual, sinalagmatic, cu titlu 
oneros, aleatoriu, fiduciar și de adeziune.

Asigurarea este un contract consensual, deoarece pentru a produce 
efecte juridice este necesar consimţământul părţilor85. Însă există și autori 
(А.И.Худяков, М.И.Брагинский ș.a.) care susţin că contractul de asigurare 
(inclusiv cel de asigurare maritimă) este real, pe motiv că contractul dobân-
dește forţă juridică numai după ce asiguratul plătește asigurătorului cea dintâi 
rată a primei de asigurare86.

Reieșind din prevederile Codului navigaţiei maritime comerciale, contrac-
tul de asigurare maritimă este consensual, dar cu unele particularităţi pe care 
nu le întâlnim la alte contracte:

În primul rând, expresia „asigurătorul se obligă” ce este utilizată de către 
legiuitor la definirea contractului de asigurare maritimă (art.241), încadrează 
contractul în categoria celor consensuale.

În al doilea rând, din art.247 vedem că contractul de asigurare maritimă 
intră în vigoare „la data achitării primei de asigurare dacă în contract nu este 
prevăzut altfel”87. În așa mod, se remarcă o apropiere a contractului de asigu-
rare maritimă faţă de contractele reale (reale sunt acele contracte, încheierea 
cărora se realizează din momentul transmiterii bunului, dar nu al exprimării 
consimţământului, cum este în cazul contractelor consensuale).

Concluzie. În legislaţia naţională, contractul de asigurare maritimă conţine 
elemente specifice atât contractelor consensuale, cât și celor reale. În ce ne priveș-

84 Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России: Учебник для вузов. 
Москва: ЗАО „Юстицинформ”, 2008, p.257.

85 Bloșenco A. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura 
ARC, Chișinău, 2006, p.917.

86 Худяков А.И. Страховое право. Москва: „Юридический центр Пресс”, 2004, 
p.549; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Дого-
воры о выполнении работ и оказании услуг. Москва: „Статут”, 2002, p.558; Зенин 
И.А. Гражданское право Российской Федерации: Учебно-практическое пособие, 
перераб. и доп. Выпуск 10-й. Москва: МЭСИ, 2007, p.375.

87 În baza acestui argument, majoritatea autorilor ruşi (А.И.Худяков, М.И.Брагинский, 
В.В.Витрянский, С.В.Дедиков ş.a.) sunt de părerea că contractul de asigurare mariti-
mă este contract real. 
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te, optăm pentru caracterul consensual al contractului (cu atât mai mult că con-
tractul de asigurare din Codul civil poartă caracter consensual). Însă faptul în-
cheierii contractului (în formă scrisă) încă nu este suficient. Pentru ca contractul 
să intre în vigoare (să producă efecte juridice), este necesar ca asiguratul să achite 
asigurătorului cel puţin o mică parte din prima de asigurare la care este ţinut.

Asigurarea maritimă este un contract sinalagmatic, deoarece ambele părţi 
își asumă obligaţii reciproce: asiguratul plătește prima de asigurare, iar asigu-
rătorul se obligă ca în situaţia producerii cazului asigurat, să achite indemni-
zaţia cuvenită.

Contractul de asigurare maritimă este cu titlu oneros. Compania de asi-
gurare va accepta să menţină relaţiile contractuale cu asiguratul numai dacă 
acesta din urmă va achita prima de asigurare (sau primele de asigurare în ca-
zul în care acestea se plătesc în mod eșalonat). Dacă contractul de asigurare 
maritimă a fost încheiat, dar asiguratul refuză să plătească prima de asigurare, 
atunci contractul nu va intra în vigoare. Aceeași situaţia dacă prima de asigu-
rare se achită în rate, iar asiguratul nu a plătit prima de asigurare în termenul 
prevăzut în contract. În cazul dat, compania de asigurare este în drept să de-
nunţe în mod unilateral contractul deja încheiat.

Contractul de asigurare este aleatoriu, deoarece depinde de un eveniment 
viitor și incert (accidentul), adică este un risc. Pentru asigurat, riscul se mani-
festă prin faptul că achitând prima de asigurare, el nu mai este sigur dacă va 
primi despăgubirea de asigurare: cazul asigurat (accidentul) poate să nu sur-
vină niciodată sau i se poate refuza despăgubirea, ori compania de asigurare 
devine insolvabilă și ajunge în incapacitate de plată faţă de clienţii ei ș.a.

La fel și asigurătorul, riscă că primind o sumă relativ mică de bani (prima 
de asigurare) de la asigurat, la producerea cazului asigurat este obligat să achi-
te despăgubiri cu mult mai mari și chiar în mod repetat, dacă în termenul de 
valabilitate al contractului se petrec mai multe accidente.

Deoarece activitatea asigurătorului în toate cazurile este una aducătoare 
de profit (compania de asigurare oricum este în câștig), a fost lansată ideea 
potrivit căreea nu ar fi prezente temeiurile suficiente pentru a putea considera 
asigurarea ca act de risc88. Nu putem accepta ideea respectivă, deoarece rezulta-
tul activităţii subiecţilor nu poate schimba caracterul de risc (aleatoriu) al con-
tractului de asigurare (maritimă).

88 Дедиков С.В. Договоры имущественного и морского страхования: сравнитель-
ное исследование, publicat în Хозяйство и право (Federaţia Rusă), nr.4, 2006, p.31.
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Se subliniază și faptul (С.Дедиков) că contractul de asigurare maritimă 
poartă un caracter fiduciar, adică este bazat pe încrederea personală a asigu-
ratului în asigurător și invers. Însă există și afirmaţii critice, care susţin că 
contractul nu poate fi fiduciar, ci este unul comercial. Factorul personal nu are 
nici o importanţă, deoarece părţile urmăresc obţinerea reciprocă a foloaselor 
materiale (asigurătorul – banii sub forma primelor de asigurare, iar asiguratul 
– despăgubirea de asigurare, în cazul producerii cazului asigurat)89.

Suntem de părerea că contractul de asigurare maritimă (de altfel, ca și alte 
contracte de asigurare) are un pronunţat caracter fiduciar. Dacă asiguratul nu 
ar fi avut încrederea suficientă în asigurător, atunci el nu solicita încheierea con-
tractului de asigurare. La fel și asigurătorul, își manifestă încrederea în clientul 
său (asiguratul) și recurge la încheierea contractului de asigurare.

Din nefericire, odată cu extinderea pieţei asigurărilor, raporturile de asi-
gurare pierd tot mai mult din caracterul lor fiduciar, în favoarea caracterului 
comercial. Se crează situaţia când pe asigurător nu-l mai interesează cine este 
asiguratul său. Asigurătorul urmărește să aibă cât mai mulţi clienţi care să 
achite la timp primele de asigurare.

Contractul de asigurare maritimă, de regulă, este un contract de adeziune. 
Asigurătorii deţin modele ale contractelor de asigurare și poliţelor de asigura-
re, pe care doar le completează.

6.3. Elementele contractului. Despăgubirea de asigurare
Părţile contractului de asigurare maritimă sunt asigurătorul și asiguratul. 

Asigurătorul este persoana juridică ce deţine licenţă. Asigurat este persoana 
care a încheiat cu asigurătorul contract de asigurare.

La raporturile de asigurare mai poate interveni și beneficiarul asigurării. 
Beneficiarul asigurării este persoana în folosul căreea s-a încheiat contractul 
și căreea asigurătorul urmează să-i plătească suma asigurată la producerea ca-
zului asigurat90.

În contractul de asigurare maritimă sunt prezente toate cele trei subiecte. 
Asigurător este compania de asigurare, asigurat este transportatorul care efec-
tuează transportul și este obligat, conform legii, să aibă încheiate contracte de 
asigurare. Beneficiari ai asigurării sunt clienţii transportatorului, adică expe-
ditorii de mărfuri și pasagerii. Ei nu participă la încheierea contractului de 
asigurare, dar efectele contractului sunt în favoarea lor.

89 Дедиков С.В., op.cit., p.31.
90 Bloșenco A. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura 

ARC, Chișinău, 2006, p.917.
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Obiectul – poate servi orice bun și orice interes patrimonial ce ţine de navi-
gaţia maritimă comercială, cum ar fi: nava (inclusiv nava în construcţie), măr-
furile, navlul, taxa de călătorie, chiria pentru navă, beneficiile de pe urma măr-
furilor transportate, salariile, răspunderea civilă a armatorului și a transporta-
torului, precum și alte drepturi (art.244 Codul navigaţiei maritime comerciale). 
Obiectul asigurării trebuie să fie indicat în contractul de asigurare maritimă.

Forma. Contractul de asigurare maritimă se întocmește în scris. Ca dova-
dă a încheierii contractului, asigurătorul îi eliberează asiguratului o poliţă de 
asigurare (certificat de asigurare), care atestă încheierea contractului de asigu-
rare maritimă și conţine toate condiţiile asigurării (art.246 Codul navigaţiei 
maritime comerciale).

Poliţa de asigurare este de două feluri: specială și generală. Poliţa specială 
de asigurare se referă la o marfă concretă sau la o partidă de marfă de același 
fel, iar în baza poliţei generale pot fi asigurate orice mărfuri primite sau expe-
diate de asigurat într-o anumită perioadă de timp (art.252 Codul navigaţiei 
maritime comerciale).

Poliţa specială de asigurare are prioritate faţă de poliţa generală. Asiguratul 
este în drept să aleagă felul poliţei, iar asigurătorul este obligat să accepte cere-
rea asiguratului. Dacă mărfurile se prezintă în volum mare la transport, atunci 
poate fi întocmită o poliţă generală, pentru întreaga marfă, sau mai multe po-
liţe speciale, pentru fiecare partidă de marfă.

Important este că în cazul în care clauzele din poliţa de asigurare specială 
nu corespund celor din poliţa generală, prioritate se acordă poliţei de asigu-
rare speciale (art.254 Codul navigaţiei maritime comerciale). Aceeași situaţie 
avem în cazul transportului unui grup de pasageri, când se eliberează mai 
multe poliţe de asigurare, pentru fiecare pasager în parte, sau una generală, 
pentru întregul grup.

Subliniem că contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar 
dacă există un început de dovadă scrisă91. Singurele mijloace de probă sunt 
contractul de asigurare și poliţa de asigurare (certificatul de asigurare).

Preţul în contractul de asigurare maritimă se numește prima de asigurare, 
pe care asiguratul o achită companiei de asigurare (asigurătorului), printr-o 
sumă unică ori în mod eșalonat.

Asiguratul este dator să plătească asigurătorului prima de asigurare în ter-
menul stabilit în contract. Contractul de asigurare maritimă intră în vigoare 

91 Macovei L. Codul civil în 1624 de tabele. Editura „Cartea” S.A., Chișinău, 2002, p.219.
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la data achitării primei de asigurare, dacă nu se prevede altfel (art.241 Codul 
navigaţiei maritime comerciale).

Conform unei statistici, primele de asigurare care se achită anual în do-
meniul asigurărilor din transportul maritim, se repartizează în felul următor: 
25% revin pentru asigurarea navelor, 8% – asigurarea de răspundere a pose-
sorilor de nave, 6% – asigurarea riscurilor de ordin energetic, și 61% – pentru 
asigurarea mărfurilor92.

La încheierea contractului de asigurare maritimă, asiguratul este obligat să 
declare suma la care evaluează obiectul asigurării – suma asigurată. Cu alte 
cuvinte, el trebuie să informeze compania de asigurare care este costul întregii 
mărfi ce urmează a fi asigurată, pentru a putea calcula corect valoarea primei 
de asigurare.

Despăgubirea de asigurare93. Reprezintă acea sumă de bani pe care asigură-
torul (compania de asigurare) o plătește asiguratului (proprietarului navei sau 
unei alte persoane în favoarea căreea a fost încheiat contractul de asigurare).

La producerea cazului asigurat, asiguratul este obligat să anunţe imediat 
asigurătorul despre cele întâmplate și să execute întocmai indicaţiile lui, dacă 
le va da. Mai mult ca atât, el urmează să întreprindă tot ceea ce depinde de el 

92 Мальцев С.А. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора 
морского страхования грузов, в России и странах общего права. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специ-
альность 12.00.03. Науч. рук. В.В.Безбах. Москва, 2003, p.4.

93 În doctrină este întâlnită o altă denumirea, cea de indemnizaţie de asigurare (alcătuită 
din despăgubirea de asigurare și suma asigurată). În asigurarea de daune (n.n. – bu-
nuri, răspundere civilă faţă de terţi), indemnizaţia de asigurare este numită despăgu-
bire, pe când în cazul asigurării de persoane (n.n. – viaţa, sănătatea etc.), indemnizaţia 
de asigurare poartă denumirea de sumă asigurată. Este numită astfel, deoarece nu are 
caracter de despăgubire și nu depinde de dauna suferită, ci numai de suma asigurată 
(indemnizaţia de asigurare coincide în acest caz cu suma asigurată) (A se vedea: Blo-
șenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Chișinău: Cartdidact, 2003, p.194; 
Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul 
III. Chișinău: Cartier, 2005, p.448). Problema este mai mult una de ordin lingvistic, or, 
utilizând expresia „indemnizaţie de asigurare”, oricum trebuie să specificăm și la ce tip 
de asigurare se atribuie ea, de bunuri sau de persoane. Mai mult ca atât, apare o nouă 
confuzie, deoarece „suma asigurată” are două înţelesuri. Pe de o parte, se are în vedere 
suma bănească în limitele căreea asigurătorul răspunde la survenirea cazului asigurat 
(atât pentru asigurarea de daune, cât și cea de persoane), iar pe de alta, suma de bani pe 
care asigurătorul trebuie să o plătească asiguratului la producerea cazului asigurat (cu 
referire la asigurarea de persoane). Analizând dispoziţiile din Codul civil, „Asigurarea” 
Capitolul XXVI (art.1301-1330), iniţial s-ar crea impresia că legiuitorul merge pe ide-
ea doctrinară sus-menţionată (art.1301), ulterior însă, în tot parcursul textului, pentru 
„comoditate” este utilizată expresia „despăgubirea de asigurare”. 
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pentru a evita sau a micșora pagubele. În caz contrar, asigurătorul nu va purta 
răspundere pentru daunele cauzate de faptul că asiguratul nu a luat măsurile 
de rigoare pentru a le evita sau diminua94.

La rândul lui, asigurătorul este dator să achite asiguratului despăgubirile 
de asigurare din momentul încheierii activităţii de constatare a cazului asi-
gurat. Dacă cercetările respective durează mai mult de o lună, asiguratul este 
îndreptăţit să ceară un avans, cu condiţia că obligaţia asigurătorului de a plăti 
indemnizaţia nu trezesc îndoieli (art.1328 Cod civil).

Asigurătorul, după ce a plătit despăgubirea de asigurare preia, în limite-
le acestei sume, dreptul la creanţă pe care asiguratul95 îl deţine în raport cu 
terţul responsabil de producerea pagubei. Procedura respectivă este denumită 
subrogare (art.276 Codul navigaţiei maritime comerciale). Mai mult, asiguratul 
este obligat să remită asigurătorului toate actele, corpurile delicte și să comuni-
ce datele necesare exercitării drepturilor în care este subrogat.

O situaţie aparte avem atunci când asiguratul a primit unele despăgubiri de 
la persoana răspunzătoare de cauzarea daunelor. În acest caz, potrivit art.278 
din Codul navigaţiei maritime comerciale, asigurătorul va plăti doar diferen-
ţa dintre suma care trebuia plătită în conformitate cu contractul de asigurare 
maritimă și suma primită de către asigurat de la persoana răspunzătoare de 
cauzarea daunelor.

Specific asigurărilor din transportul maritim este și posibilitatea asigu-
ratului de a face asigurătorului o declaraţie de abandon, prin care să arate 
că renunţă la drepturile sale asupra bunurilor asigurate, în schimbul întregii 
sume asigurate. Spre exemplu, în urma unei furtuni puternice pe mare, nava a 
fost deteriorată în așa măsură, încât restaurarea ei nu constituie o soluţie raţi-
onală (după reparaţie, își va pierde calităţile iniţiale). Situaţiile când declaraţie 
de abandon poate fi efectuată sunt enumerate la art.272 din Codul navigaţiei 
maritime comerciale.

O practică reușită există în Letonia: mărimea despăgubirii de asigurare este 
corelată cu starea de navigabilitate a navei, și anume: dacă nava asigurată se 
află într-o stare exemplară din punct de vedere funcţional, cuantumul despă-

94 Pentru a se putea elibera de răspundere, asigurătorul trebuie să aducă probe că asigura-
tul a fost în stare să ia anumite măsuri, dar intenţionat sau din imprudenţă gravă, nu a 
realizat ceea ce a depins de el (art.265 alin.(2) Codul navigaţiei maritime comerciale). 

95 Se are în vedere atât asiguratul, cât și beneficiarul asigurării, care încasează despăgubi-
rea de asigurare. Spre exemplu, în cazul asigurării pasagerilor, asigurat este transporta-
torul maritim, dar beneficiari sunt pasagerii. 
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gubirii din start este mai mare în raport cu ceilalţi asiguraţi. Acest lucru are 
un efect stimulator, deoarece proprietarii navelor maritime investesc tot mai 
mult în ridicarea nivelului tehnic al navelor (respectiv, sporește și gradul de 
securitate), iar ca rezultat, se reduce numărul de accidente96.

6.4. Eliberarea de răspundere a asigurătorului97

Prin eliberarea asigurătorului de răspundere, înţelegem acele situaţii când 
compania de asigurare este în drept să refuze plata despăgubirilor de asigurare.

În doctrină (Е.Быковская), temeiurile în baza cărora companiile de asi-
gurări pot refuza achitarea despăgubirilor de asigurare au fost grupate în trei 
categorii: 1) împrejurări ce atrag nulitatea contractului; 2) situaţii ce ţin de 
cazul asigurat (recunoașterea sau nu de către compania de asigurări a surveni-
rii cazului asigurat); 3) neîndeplinirea de către asigurat a obligaţiilor asumate 
prin contract98.

Potrivit Codului navigaţiei maritime comerciale, asigurătorul nu poartă 
răspundere pentru:
a) daunele cauzate de explozii nucleare, de radiaţii sau de contaminări radioac-

tive, daunele cauzate de acţiuni militare și consecinţele acestora, de acte de 
piraterie99, de tulburări sociale, greve, precum și de confiscarea, rechiziţiona-
rea, sechestrarea sau nimicirea navei la ordinul autorităţilor (art.262-264);

b) daunele cauzate de acţiunile dolosive sau de imprudenţa gravă a asiguratu-
lui ori a reprezentantului acestuia (art.258);

96 Каргополов С., Сидорук А. Вопросы морского страхования в учебном процес-
се, publicat în Международный Журнал Морского Бизнеса (Letonia), nr.1, 2002, 
portalul oficial http://www.jura.lt/2002_01/article12_r.htm (vizitat 29.08.2010).

97 Atunci când vorbim de „răspunderea companiei de asigurare”, nu este o răspundere 
în adevăratul sens al cuvântului. Or, pentru compania de asigurare, răspunderea nu 
poartă caracter de sancţiune, fiindcă nu a comis nici o fapta ilicită, ci reprezintă doar 
îndeplinirea normală a obligaţiilor asumate prin contractul de asigurare (Собчак А.А. 
Деликтная ответственность и страхование, publicat în Вестник Ленинградского 
Государственного Университета, nr.17, 1964, p.134). 

98 Быковская Е. Основания отказа в выплате страхового возмещения по договору 
морского страхования судов (КАСКО), în Ежегодная Международная конферен-
ция „Практика морского бизнеса: делимся опытом”. Одесса: „Международная 
Юридическая служба”, 2006, p.23.

99 Interdicţia stabilită de lege pentru actele de piraterie nu este corectă. Așa cum s-a men-
ţionat, în prezent se conturează tendinţa asigurării navelor maritime și contra acţiunii 
piraţilor. Prin urmare, venim cu propunerea excluderii de la art.263 din Codul naviga-
ţiei maritime comerciale a expresiei „actele de piraterie”.
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c) daunele cauzate de faptul că nava a ieșit în larg în stare de nenavigabilitate, 
cu excepţia cazurilor când nenavigabilitatea se datorează unor vicii ascun-
se ale navei;

d) daunele cauzate de uzura fizică și morală a navei, daunele cauzate de arti-
cole și substanţe explozive sau autoinflamante, încărcate pe navă cu acordul 
asiguratului, dar fără știrea asigurătorului (art.259);

e) la fel, asigurătorul nu este răspunzător de daune dacă va dovedi că ele se 
datorează naturii mărfurilor (alterare, perisabilitate, ruginire, mucegăire, 
scurgere, deteriorare, autoinflamare etc.) sau ambalajului neconform nor-
melor stabilite (art.260).
Dispariţia fără urmă a navei. Se consideră dispărută fără urmă nava de la 

care nu se primesc vești într-un timp rezonabil. Se consideră rezonabil interva-
lul cuprins între o lună și trei luni de la data primirii ultimilor vești despre navă. 
În cazul unor acţiuni militare, timpul rezonabil nu poate fi mai mic de 6 luni.

În cazul dispariţiei fără urmă a navei, asigurătorul poartă răspundere egală 
cu suma asigurată (art.271 Codul navigaţiei maritime comerciale).

6.5. Asigurarea mutuală a riscurilor maritime
În Codul civil al R.M., asigurării mutuale îi este consacrat un singur articol, 

art.1311, potrivit căruia persoanele pot să-și asigure bunurile pe principii mutuale 
prin asociere, în baza liberului consimţământ, în societăţi de asigurări mutuale. 
În legătură cu aceasta, în doctrina autohtonă (Andrei Bloșenco, Alexandru Ro-
tari) se menţionează că prin asigurarea mutuală poate fi efectuată numai asigu-
rarea de bunuri100. Considerăm opinia respectivă ca fiind discutabilă, deoarece în 
lege nu găsim menţiuni exprese că asigurarea mutuală s-ar referi doar la bunuri.

În scopul asigurării mutuale a riscurilor maritime, proprietarii de nave se 
asociază între ei și efectuează asigurarea în partea rămasă neacoperită de compa-
niile de asigurări. Proprietarii navelor se reunesc sub formă de „cluburi de asigu-
rare reciprocă” și aceste „cluburi” sunt denumite societăţi de asigurare mutuală.

Potrivit Codului navigaţiei maritime comerciale, armatorii și asigurătorii au 
dreptul de a fonda societăţi de asigurare mutuală și/sau de a intra în societăţi 

100 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Chișinău: Cartdidact, 2003, 
p.196; Bloșenco A. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Edi-
tura ARC, Chișinău, 2006, p.924; Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. 
Contracte speciale. Volumul III. Chișinău: Cartier, 2005, p.450.
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internaţionale de acest fel. Competenţa și structura acestor societăţii de asi-
gurare mutuală se stabilește prin statut, aprobat în condiţiile legii (art.279)101.

Fondatorii societăţii crează un fond bănesc comun, din care, în caz de ac-
cidente maritime, se plătesc despăgubirile de asigurare. Prin urmare, asigu-
rarea mutuală nu face concurenţă celei comerciale (realizată la o companie de 
asigurări), ci numai o completează. Altfel spus, cu ajutorul asigurării mutuale 
deţinătorii de nave se garantează reciproc, din cont propriu, pentru riscurile 
care au rămas nepreluate de către companiile de asigurare.

Cele mai răspândite riscuri, preluate la asigurare de către societăţile de asi-
gurare mutuală sunt: răspunderea faţă de terţele persoane (fizice), răspunderea 
pentru coliziunea (tamponarea) cu alte nave și răspunderea faţă de expeditorii 
de mărfuri102, dar și a riscurilor care nu sunt preluate de nici o companie de 
asigurare, cum ar fi: asigurarea pentru daunele provocate de explozii nucleare, 
radiaţii, greve, acţiuni militare ș.a.

În literatura de specialitate (Т.А.Мерeбашвили) se subliniază că asigurarea 
mutuală este mai rentabilă în comparaţie cu cea comercială. Motivul ar fi că 
fondatorii societăţii nu urmăresc scop comercial, prin urmare, cifra venituri-
lor (din primele de asigurare) este egală cu cea a cheltuielilor (plata despăgu-
birilor de asigurare). Pe când în cadrul companiilor de asigurări se urmărește 
obţinerea profitului, de aceea și primele de asigurare sunt mai mari, iar achita-
rea despăgubirilor de asigurare adeseori se tergiversează103.

Cea dintâi societate, denumită Mutual Protection Society, au fost creată în An-
glia, în anul 1855, și acoperea riscurile de asigurare pentru decesul și vătămarea 
corporală a pasagerilor, precum și răspunderea în caz de coliziune (ciocnire) cu 
altă navă. Scopul iniţial al fondatorilor a fost protecţia intereselor lor (protection) 
cu ajutorul juriștilor calificaţi, dar nu despăgubirea pentru prejudiciile suportate 
(indemnity). Treptat însă, aceste două interese s-au unit, de aceea până în prezent 
societăţile de asigurări mutuală poartă denumirea de Protection&Indemnity, fi-
indcă oferă atât protecţia juridică, cât și restituirea pagubelor104.

101 În Codul navigaţiei maritime comerciale asigurării mutuale îi sunt consacrate două 
articole, art.279 și art.280.

102 Заворотная Е.И. Некоторые виды страхового покрытия при страховании ответ-
ственности судовладельцев в P&I клубах, publicat în Науково-аналітичний жур-
нал „Митна справа” (Ucraina), nr.4, 2009, p.45-47.

103 Мерeбашвили Т.А. Правовые проблемы взаимного страхования ответственно-
сти судовладельцев. Монография. Издательство Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, 2004, p.46.

104 Заворотная Е.И., op.cit., p.44.
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Actualmente, în majoritatea statelor lumii, aceste societăţi i-au naștere 
după criteriul naţional, în ele fiind acceptaţi proprietarii navelor înregistra-
te sub pavilionul acelui stat. La rândul lor, societăţile naţionale sunt grupate 
în asociaţii internaţionale105. Cea mai exemplară, se dovedește Societatea de 
asigurări mutuale din Japonia, singura, de altfel, fondată de către stat106. Spre 
regret, în Republica Moldova încă nu există societăţi de asigurări mutuale a 
riscurilor maritime.

Propunere. Deoarece legislaţia Republicii Moldova cuprinde puţine regle-
mentări cu privire la asigurările mutuale din transportul maritim (art.279 și 
art.280 din Codul navigaţiei maritime comerciale), recomandăm ca normele ce 
ţin de asigurarea maritimă în general, să se aplice și pentru asigurarea mutuală, 
dar numai în măsura în care nu contravin esenţei acestei instituţii juridice.

6.6. Probleme practice ce a apar în legătură cu executarea  
 contractului de asigurare maritimă

La încheierea contractului de asigurare, asiguratul este obligat să informe-
ze compania de asigurare despre eventualele pericolele ce îi sunt cunoscute în 
legătură cu producerea cazului asigurat. Dacă după survenirea cazului asigu-
rat se dovedește că asiguratul a tăinuit informaţia, se pune problema achitării 
despăgubirii de asigurare.

Prin exemple, aducem trei situaţii practice ce pot avea loc:
Primul exemplu. Încheind contractul de asigurare, asiguratul nu a infor-

mat asigurătorul că mărfurile ce vor fi transportate necesită regim special de 
temperatură (cameră frigorifică). Între-timp, nava împreună cu marfa se scu-
fundă în mare de pe urma unui accident – ciocnirea cu o stâncă, frecvente în 
acele locuri, fără ca să exise vre-o legătură între nerespectarea regimului de 
temperatură de pe navă și accidentul ce a dus la naufragiu.

Întrebarea: compania de asigurare este obligată sau nu să plătească despă-
gubiri de asigurare?

Al doilea exemplu. Asiguratul (de regulă, transportatorul) nu a adus la cu-
noștinţa companiei de asigurări că va prelua la bord și o cisternă cu petrol. În 
timpul călătoriei, pe navă s-a produs un scurt circuit electric, care a afectat 

105 Гуцуляк В.Н. Морское право. Москва: „РосКонсульт”, 2000, p.304.
106 Меребашвили Т.А. Материальные и процессуальные вопросы взаимного страхо-

вания ответственности судовладельцев. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. Специальность – 12.00.03. Науч. 
рук. В.А.Мусин. Санкт-Петербурский государственный университет, 2003, p.16.
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cisterna, declanșând o explozie de proporţii. Compania de asigurări a refuzat 
achitarea despăgubirilor, motivând că „persoana asigurată intenţionat a in-
format greșit asigurătorul despre împrejurările ce prezentau nivel înalt de risc 
(n.n. – nu a divulgat existenţa cisternei cu petrol)”.

Al treilea exemplu. Se poate întâmpla ca asigurătorul să informeze în scris 
sau în formă electronică compania de asigurare, însă din neglijenţa angajaţilor 
companiei (sau din alte motive), datele să fi dispărut, fără a fi luate în consi-
derare.

Concluzii. Așadar, avem trei situaţii practice, în care mărfurile au fost asi-
gurate, însă pe parcurs, au pierit. Din prima situaţie, vedem că nu a existat 
legătură directă între cauza naufragiului și informaţia tăinuită de asigurat. În 
a doua situaţie, între prejudiciu și faptul neinformării este prezentă o legătură 
de cauzalitate. A treia – asiguratul și-a onorat obligaţia de informare, dar in-
formaţia nu a fost preluată.

În literatura de specialitate, profesorul rus В.А.Мусин este de părerea că în 
primul exemplu – compania de asigurări va achita despăgubirea de asigurare; 
al doilea – poate refuza plata despăgubirii de asigurare; al treilea – compania 
de asigurări este obligată să plătească despăgubirea de asigurare107.

Conform prevederilor Codului navigaţiei maritime comerciale (art.245), la 
încheierea contractului de asigurare maritimă, asiguratul este dator să comu-
nice asigurătorului informaţia pe care o deţine despre circumstanţele esenţiale 
în determinarea gradului de risc, precum și alte date solicitate de asigurător 
pe care acesta trebuie să le cunoască în virtutea obligaţiilor sale de serviciu108.

Dacă asiguratul nu a respectat obligaţia respectivă (sau a furnizat date ero-
nate), atunci asigurătorul este în drept să denunţe (să desfacă) contractul de 
asigurare maritimă.

Răspunsul exact în problema care ne interesează, îl găsim în Codul civil, și 
anume: dacă asigurătorul reziliază contractul după ce s-a produs cazul asigu-
rat, obligaţia sa de a presta rămâne valabilă în măsura în care împrejurarea, în 
raport cu care obligaţia de informare este încălcată, nu a avut nici o influenţă 
asupra producerii cazului asigurat sau asupra întinderii prestaţiei datorate de 
asigurător (art.1320).

107 Мусин В.А. Существенные сведения при заключении договора морского страхо-
вания, publicat în Правоведение (Federaţia Rusă), nr.3, 1972, p.107.

108 Asiguratul este degrevat de această obligaţie numai în cazul informaţiilor notorii (evi-
dente, care sunt știute de toţi și nu necesită a fi aduse în mod special la cunoștinţă). 
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7. Contractul de gaj maritim și contractul  
de ipotecă maritimă (art.365-378)

7.1. Aspecte generale privind gajul și ipoteca în transportul maritim
În primul rând, subliniem că reglementarea acestor două contracte în Co-

dul navigaţiei maritime comerciale este lacunară. Practica mai multor ani, ne 
arată că la încheierea contractelor de gaj și ipotecă maritimă, părţile încearcă 
să evite normele legislaţiei maritime109, făcând trimitere directă la Codul ci-
vil, la Legea nr.449 din 30.07.2001 cu privire la gaj 110 și la Legea nr.142 din 
26.06.2008 cu privire la ipotecă111.

Gajul maritim este o instituţie unicală. Esenţa gajului maritim se explică 
prin faptul că nava maritimă servește ea însăși ca garanţie pentru toate obliga-
ţiile ce apar faţă de ea.

Gajul maritim apare imediat ce a luat naștere dreptul de creanţă faţă de 
navă: spre exemplu, din moment ce nava a fost salvată de la înec sau imediat ce 
persoanei i-au fost cauzate prejudicii vieţii și sănătăţii etc. Cel ce are dreptul 
de gaj maritim poate să aresteze nava, cerând vânzarea ei, în scopul satisfacerii 
creanţelor sale112.

109 Normele cuprinse la art.365-378 din Codul navigaţiei maritime comerciale al Republi-
cii Moldova (1999) conţin mai multe lipsuri și erori. La alcătuirea codului, aceste regle-
mentări au fost preluate, în mod incomplet, din Codul navigaţiei maritime comerciale 
al Federaţiei Ruse, cu referire la care, luând în considerare opiniile expuse în doctrina 
de specialitate rusă, la fel apar numeroase neclarităţi de ordin teoretic și practic. Mai 
mult, legislaţia rusă distinge între „ipotecarea navei” și „gajul maritim asupra navei”. 
Ipotecarea navei apare prin încheierea între proprietarul navei (debitorul ipotecar) și 
creditorul ipotecar a contractului de ipotecă și care mai apoi urmează a fi înregistrat, 
deoarece nava, conform Codului civil al Federaţiei Ruse, constituie bun imobil. În 
schimb gajul maritim nu necesită înregistrare: nava formează obiectul gajului în ca-
litate de bun mobil (Загребельный И.А. Особенности морского залога на судно, 
publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), nr.1, 2002, p.15). În literatura de 
specialitate, А.А.Шашорин vine cu o soluţie, binevenită și pentru legislaţia naţională: 
reglementarea gajului (ipotecii) maritime să se facă mai întâi după regulile Legii cu pri-
vire la gaj (ipotecă), după care să se aplice prevederile Codului civil, și tocmai în sfârșit, 
normele Codului navigaţiei maritime comerciale (Шашорин А.А. Ипотека морских 
судов и морской залог, publicat în Закон (Federaţia Rusă), nr.12, 2006, p.46).

110 Legea nr.449 din 30.07.2001 cu privire la gaj, publicată în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova nr.120 din 02.10.2001.

111 Legea nr.142 din 26.06.2008 cu privire la ipotecă, publicată în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova nr.165-166 din 02.09.2008. 

112 Фалилеев П.А. Комментарий к главе 22 КТМ РФ „Морской залог на судно. Ипотека 
судна или строящегося судна”, http://www.falileev-partners.ru/publications/22ktm.
htm (vizualizat 09.08.2011).
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În legislaţia altor state (Anglia, Franţa, Federaţia Rusă ș.a.), gajul maritim 
apare ca o „cerinţă privilegiată” pe care creditorii o au faţă de navă, fie în ra-
porturile de prestare a serviciilor acordate navei sau în cazul unor prejudicii 
provocate de către navă. Gajul maritim ia naștere fără careva proceduri for-
male și este atașat tot timpul de navă. Se bucură de prioritate, chiar și în faţa 
ipotecii înregistrate113. Gajul maritim nu necesită a fi înregistrat114 și apare de la 
sine în baza legii, fără ca părţile să încheie contractul de gaj maritim.

În Republica Moldova avem o altă situaţie, și anume: ceea ce în legislaţia 
altor state se înţelege prin gaj maritim, în legislaţia naţională nu este gaj. Meca-
nismul respectiv poartă denumirea de „Revendicări privilegiate”, fiind regle-
mentat în Capitolul 2, art.360-364 din Codul navigaţiei maritime comerciale al 
Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile art.360, sunt satisfăcute cu preferinţă faţă de 
alte revendicări, inclusiv faţă de cele garantate cu gaj, în următoarea succesiu-
ne, revendicările: a) care nasc din raporturile juridice de muncă, de reparaţie a 
daunelor cauzate prin moarte sau lezare a sănătăţii, revendicările de asigurare 
socială; b) generate de daune nucleare și de poluarea mediului marin; c) referi-
toare la taxele de canal și la taxele portuare; d) privind remuneraţia de salvare 
și achitarea contribuţiei la avaria comună; e) reparaţie a daunelor cauzate de 
accidente pe mare, pentru deteriorarea construcţiilor sau a altor bunuri care 
se află în port, precum și a echipamentelor de navigaţie; f) generate de acţiu-
nile întreprinse de comandant, în virtutea drepturilor acordate de lege pentru 
păstrarea navei sau continuarea cursei; g) de reparaţie a daunelor pricinuite 
caricului sau bagajelor; h) de plată a navlului și altor taxe care se cuvin pentru 
transportul de mărfuri; i) de achitare a serviciilor prestate în port.

Pe când instituţia gajului maritim își are o reglementare aparte (art.365-
378), ce nu are nimic comun cu instituţia revendicărilor privilegiate. Gajul ma-
ritim din legislaţia naţională este apropiat de gajul obișnuit (clasic), reglemen-
tat de Codul civil și Legea cu privire la gaj. El poate să apară doar în temeiul 
unui contract de gaj maritim, care este supus înregistrării. Decizia de a încheia 
sau nu un contract de gaj maritim aparţine de fiecare dată părţilor.

Ipoteca maritimă este mijlocul de garantare a executării unor obligaţii, 
spre exemplu, garantarea întoarcerii datoriei dintr-un contract de împrumut 

113 Шашорин А.А., op.cit., p.51.
114 Загребельный И.А. Особенности морского залога на судно, publicat în Транс-

портное право (Federaţia Rusă), nr.1, 2002, p.15
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etc. Ipoteca este un contract accesoriu, deoarece pentru apariţia ei este necesar 
să existe contractul de bază (care poate fi de împrumut, credit, locaţiune ș.a.).

În legislaţia altor state, contractul de ipotecă maritimă este abordat ca fiind 
o varietate a contractului clasic de ipotecă115, pe când în Codul navigaţiei ma-
ritime comerciale al Republicii Moldova reglementarea contractului de ipotecă 
este bazată pe alte reguli, neclare.

Confuzia apare din cauza folosirii unor noţiuni diferite, fapt ce a condus 
la lipsa de uniformitate în legislaţie și în practica judiciară a multor state. De 
asemenea, natura juridică specială a navei comerciale este cea care lasă loc la 
multe interpretări, adeseori incompatibile116.

7.2. Noţiunea și elementele contractelor de gaj și ipotecă maritimă.
Problema care există

Definiţie. În conformitate cu prevederile Codului navigaţiei maritime co-
merciale, prin contractul de gaj maritim, nava înscrisă în registrul navelor 
sau în catalogul naval este afectată de către armator (debitorul gajist) pentru a 
garanta revendicările creditorului gajist (art.365 alin.(1)).

Prin contractul de ipotecă maritimă, nava înscrisă în registrul navelor sau 
în catalogul naval este afectată de către proprietar (debitorul ipotecar) pentru 
a obţine mijloace bănești și pentru a garanta o creanţă bănească faţă de credi-
torul ipotecar (art.365 alin.(2)).

Părţile contractului de gaj maritim (ipotecă) sunt debitorul gajist și credi-
torul gajist. Codul navigaţiei maritime comerciale face referire numai la credi-
torul ipotecar, că poate fi orice persoană juridică sau fizică (art.365 alin.(3)). 
Considerăm că regula dată este valabilă și pentru creditorul gajist.

În calitate de debitor gajist (ipotecar), poate fi persoana juridică sau fizică 
care deţine în proprietate sau în posesiune (în temeiul unui contract de locaţi-
une, usufruct, comodat etc.) o navă maritimă.

Obiect al contractelor de gaj maritim și ipotecă maritimă poate fi numai 
nava maritimă, ca bun material.

În funcţie de scopul urmărit de părţi, nava poate fi utilizată în mod diferit, 
și anume: în cazul contractului de gaj maritim, pentru a garanta revendicările 

115 Пенцов Д.А. Морской залог, удержание и ипотека судов по законодательству Рос-
сийской Федерации, publicat în Правоведение (Federaţia Rusă), nr.5, 2005, p.22.

116 Cojocea S. Ipoteca în dreptul maritim, publicat http://www.juridice.ro/32156/ipoteca-
in-dreptul-maritim.html (vizualizat 09.08.2011). 
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de orice fel ale creditorului gajist (art.365 alin.(1)), iar la contractul de ipotecă 
maritimă, pentru a obţine mijloace bănești sau a garanta o creanţă bănească 
faţă de creditorul ipotecar (art.365 alin.(2)).

Regula din dreptul civil cu privire la posibilitatea schimbării obiectului 
gajului în cazul pieirii acestuia (prin distrugere, pierdere, deteriorare ș.a.), la 
gajul maritim nu își are aplicarea, deoarece obiect al gajului maritim poate fi 
doar acea navă, în legătură cu care a luat naștere dreptul de gaj117.

Problema care există. Reieșind din prevederile Codului navigaţiei mari-
time comerciale, deosebirea dintre contractul de gaj maritim și contractul de 
ipotecă maritimă aproape că nu poate fi realizată.

La alcătuirea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldo-
va, instituţia ipotecii maritime a fost preluată din Codului navigaţiei maritime 
comerciale al Federaţiei Ruse, dar fără a se ţine cont de faptul că în legea rusă 
nava maritimă este calificată ca bun imobil.

Așadar, în Codul civil al Federaţiei Ruse nava maritimă este calificată ca 
bun imobil, pe când în Codul civil al Republicii Moldova nava maritimă este 
bun mobil118. În continuare, începe o întreagă confuzie, deoarece conform 
prevederilor Legii nr.142 din 26.06.2008 cu privire la ipotecă, pot fi obiect al 
ipotecii doar bunurile imobile, aflate în circuitul civil, deţinute în proprietate 
și înregistrate în Registrul bunurilor imobile (art.7). În timp ce nava maritimă 
conform legislaţiei naţionale, este bun mobil119.

Prin urmare, ipoteca maritimă din legislaţia naţională nu-și are nici un 
sens, deoarece ea ar urma să fie aplicată numai în cazul bunurilor imobil, pe 
când în legislaţia ţării noastre, așa cum s-a menţionat, nava maritimă este bun 
mobil. Cea mai bună soluţie ar fi excluderea instituţiei ipotecii maritime din 
Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova120.

Forma contractului de gaj (ipotecă). Contractul de gaj și contractul de ipo-
tecă se întocmesc în scris. În contract se indică: a) numele părţilor, sediul lor; b) 
esenţa revendicărilor garantate cu gaj (ipotecă) și termenul de executare; c) nu-
mele navei, evaluarea și locul aflării ei; d) alte condiţii stabilite cu acordul părţilor.

117 Липавский В.Б. Правовое регулирование морского залога. Монография. Москва: 
„Юрист”, 2004, p.35.

118 Reieșind din faptul că în Codul civil al R.M. nava maritimă nu este enumerată în rândul 
bunurilor imobile, rezultă că este bun mobil. 

119 Legiuitorul nostru a preluat instituţia ipotecii maritime fără să analizeze diferenţele de 
reglementare care există. S-a efectuat o simplă traducere a textului din legislaţia altui stat. 

120 O altă idee ar fi modificarea Codului civil al R.M., prin a atribui navei maritime statutul 
de bun imobil. Soluţia dată, însă, o vedem mai puţin realizabilă. 
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Contractul de gaj maritim se înregistrează concomitent în două registre: 
în registrul unic al gajului, de către notarul în a cărui rază de activitate se 
află la evidenţă nava, și în registrul navelor (art.367 Codul navigaţiei maritime 
comerciale).

Nava grevată cu gaj se păstrează la debitorul gajist, el fiind obligat să o păs-
treze în bună stare. În cazul în care debitorul gajist nu își îndeplinește obligaţia 
de păstrare, atunci în temeiul art.371 din Codul navigaţiei maritime comerci-
ale, creditorul gajist este în drept să ceară vânzarea silită a obiectului gajului, 
chiar dacă termenul de executare a obligaţiilor nu a expirat. 
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1. Generalităţi privind transportul aerian
1.1. Primele companii aeriene din Republica Moldova:  

 Air Moldova și Moldavian Airlines
Compania aeriană Air Moldova a fost fondată prin decretul Președintelui 

Republicii Moldova, la 12 ianuarie 1993, ca întreprindere de stat. Baza compa-
niei o alcătuiau avioanele din timpul U.R.S.S.1

Începutul anilor ’90 a fost o încercare grea pentru aviaţia civilă a Republicii 
Moldova. Au apărut mari dificultăţi legate de livrarea combustibilului. Odată 
cu scăderii nivelului de trai al populaţiei și a întreruperii relaţiilor economice 
cu statele ex-sovietice, cererea pe piaţa serviciile aeriene s-a micșorat la nivelul 
anilor 1950. La acel moment, numai doua curse erau active: Chișinău-Moscova 
și Chișinău-Tel-Aviv.

La hotarele noului mileniu situaţia s-a schimbat spre bine. Au fost lansate 
noi curse europene, spre Amsterdam, Viena, Lisabona, Madrid etc. Un eveni-
ment remarcabil s-a realizat în anul 2004, când Air Moldova a devenit membră 
a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (A.I.T.A.).

În cooperare cu Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internaţional Chiși-
nău”, au fost create un șir de companii-adiacente: „Sky Alliance” (agenţie vân-
zări bilete), „Aeroport-Catering” (pregătirea și livrarea hranei pentru pasageri 
la bord), „Aeroport Handling” (înregistrarea pasagerilor, încărcăturilor, livra-
rea la bord și deservirea de zi cu zi a navelor), „Aeroport-Petrol” (alimentarea 
aeronavelor cu petrol).

Moldavian Airlines – companie aeriană cu capital exclusiv privat. Com-
pania aeriană Moldavian Airlines a fost fondată în anul 1994, fiind prima com-
panie aeriană ce deţinea exclusiv capital privat, având forma juridică de orga-
nizare – societate pe acţiuni.

La început realiza zboruri regulate din Chișinău spre Moscova, uneori 
chiar zilnice, de unde oferea pasagerilor conexiuni imediate cu marile orașe 
ale lumii2.

În prezent, Moldavian Airlines utilizează avioane mici, pe distanţe relativ 
scurte, cu care operează zboruri regulate zilnice spre Budapesta (Ungaria) și 

1 În perioada U.R.S.S., cu aceste avioane se efectuau zborurile spre Moscova, orașele 
Ucrainei, staţiunile balneare de pe litoralul Mării Negre și Caucaz, precum și în cen-
trele industriale mari din U.R.S.S., unde se transportau fructe și legume cultivate în 
Moldova.

2 Portalul oficial al comapniei aeriene Moldavian Airlines, http://www.mdv.md/airli-
ne_profile/ (vizitat 23.11.2009).

483C a p i t o l u l  X I V



Timișoara (România). În plus, sunt organizate zboruri charter cu destinaţii 
diferite, cum ar fi Antalya, București, Debrecen sau Lisabona.

1.2. Alte companiile aeriene, înregistrate în Republica Moldova,  
 dar cu activitate în afara ţării

Alături de aceste două companii aeriene, avem și alte companii aeriene 
înregistrate în Republica Moldova, dar ele își desfășoară activitatea peste hota-
rele ţării, cum ar fi în Italia, Arabia Saudită, Iran sau Kuweit. Aceste companii 
aeriene sunt: „Tandem Aero”, „Pecotox-Air”, „Valan International Cargo Ghar-
ter”, „Grixona”, „Jet Line International”, „Jet Stream” și „Tiramavia”.

Înregistrarea acestora este efectuată de către Autoritatea Aeronautică Ci-
vilă a Republicii Moldova, care supraveghează activitatea pe care o desfășoară 
companiile aeriene în afara hotarelor ţării, le poate prelungi, suspenda sau re-
trage licenţa de operator aerian.

1.3. Aeroporturilor internaţionale din Republica Moldova:  
 Chișinău și Mărculești

1.3.1. Aeroportul Internaţional Chișinău – singurul aeroport  
 funcţional din Republica Moldova

Deși în prezent avem 5 aeroporturi, amplasate teritorial la Chișinău, Bălţi, 
Cahul, Tiraspol și Mărculești3, numai două, aeroportul din Chișinău și cel din 
Mărculești, au statut de aeroport internaţional, dintre care doar primul este utili-
zat pentru cursele regulate efectuate în/din Republica Moldova și, respectiv, con-
stituie „poarta aeriană” a ţării. Aeroporturile din Bălţi și Cahul sunt certificate și 
deschise doar pentru zboruri ocazionale, în ceea ce privește aeroportul din Ti-
raspol, statul nostru este în imposibilitate de a-și exercita autoritatea asupra lui4.

Comparativ cu aeroporturile din România, Aeroportul Internaţional Chi-
șinău este mai mic decât aeroporturile din Cluj și Timișoara, dar mai mare ca 
Aeroportul din Sibiu. Stilul construcţiei este asemănător aeroporturilor mici 
din fosta Uniune Sovietică.

3 Strategia de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012, aprobată prin Ho-
tărârea Guvernului nr.987 din 30.08.2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr.146-148.

4 Mihalache Iu. Evoluţia izvoarelor juridice de reglementare a răspunderii civile în 
transportul aerian al Republicii Moldova, publicat în Revista Naţională de Drept, nr.6, 
2009, p.41.
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Cele mai multe zboruri de pe Aeroportul Chișinău le efectuează avioanele 
companiei aeriene Air Moldova, cu 55% din numărul de pasageri, urmată de 
Moldova Airlines, Turkish Airlines, Austrian Airlines și Tarom.

În anul 1995, Аeroportului Chișinău i s-a conferit statutul de Aeroport In-
ternaţional. În prezent, peste 15 companii aeriene efectuează zboruri charter și 
zboruri regulate pe/de pe Aeroportul Internaţional Chișinău în 18 ţări ale Eu-
ropei, Asiei și Orientului Apropiat5. Se efectuează următoarele zboruri regulate:
– spre Atena, București (pe aeroportul Otopeni), Frankfurt, Istanbul (pe ae-

roportul – Atatürk), Larnaca, Lisabona, Londra (pe aeroportul – Stansted), 
Madrid, Milan (pe aeroportul – Malpensa), Moscova (pe aeroportul – Domo-
dedovo), Sankt-Petersburg, Paris (pe aeroportul – Charles de Gaulle), Praga, 
Roma (pe aeroportul – Fiumicino), Viena, toate oferite de Air Moldova;

– spre Viena, oferite de Austrian Airlines;
– spre Verona și Milano, oferite de Meridiana;
– spre Budapesta și Timișoara, oferite de Carpatair și Moldavian Airlines;
– spre Kiev și Tel-Aviv, oferite de Tandem Aero;
– spre București, oferite de Tarom;
– spre Antalya și Istanbul, oferite de Turkish Airlines;

Majoritatea aeronavelor care operează pe aeroport sunt de dimensiuni mici, 
„regionale”, precum Saab 2000, Embraer 145 sau Fokker 100, cu excepţia unui 
Airbus A320 al Air Moldova și a unui Boeing 737 folosit de Turkish Airlines.

Prezintă interes că Aeroportul Internaţional Chișinău a fost declarat cel mai 
bun aeroport din statele ex-sovietice pe anul 2007. Respectiva distincţie a fost 
acordată la categoria Aeroportul ce se dezvoltă cel mai intensiv printre aero-
porturile cu un volum de transportare cuprins între 0,5 și 1 mln de persoane. 
S-a luat în considerare nivelul de asigurare a pasagerilor, creșterea interesului 
companiei aeriene în zboruri, asigurarea securităţii, dezvoltarea bazei tehnico-
materiale, activitatea pentru un an, dar și indicatorii financiari de producţie6.

Mai recent, potrivit unui raport realizat de „World Economic Forum”, Re-
publica Moldova acordă servicii de transport aerian mai bune decât unele ţări 
membre ale Uniunii Europene. Astfel, Moldova s-a situat pe locul 93 din 133 
de state după calitatea infrastructurii transportului aerian, în comparaţie cu 
România, care se afla pe locul 96, Polonia – 103 sau Bulgaria – 105.

5 Portalul oficial al Aeroportului Internaţional Chișinău, http://airport.md/istori-air-
port-md/ (vizitat 02.12.2009).

6 Aeroportul Chișinău – cel mai bun din CSI, publicat pe http://economie.moldova.org/
news/aeroportul-chisinau-cel-mai-bun-din-csi-117892-rom.html (vizitat 13.12.2011)
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1.3.2. Aeroportul Internaţional Mărculești –  
 în trecut, cu destinaţie militară

Este amplasat în satul Lunga, raionul Florești, într-o zonă favorabilă, pe o 
suprafaţă extinsă, astfel încât la necesitate pe el pot ateriza și cele mai volumi-
noase aeronave7.

Conform Legii nr.178-XVI din 10.07.2008 cu privire la Aeroportul Interna-
ţional Liber „Mărculești”8, aeroportul a fost întemeiat pe un termen de 25 ani. 
Este foarte bine dotat și dispune de aerodrom cu destinaţie dublă. Poate fi uti-
lizat pentru transporturi aeriene militare și civile, pentru traficul internaţional 
de pasageri și de mărfuri, dar și pentru asigurarea cerinţelor privind apărarea, 
securitatea naţională și respectarea angajamentelor ţării pe plan internaţional 
(art.1 alin.(3) și (4)).

Printre obiectivele care au stat la baza creării aeroportului se numără: atra-
gerea investiţiilor în sectorul real al economiei; asigurarea ocupării forţei de 
muncă și modernizarea industriei; accelerarea dezvoltării transportului aerian, 
serviciilor aeronautice, producerii industriale și activităţii comerciale externe.

În prezent aerodromul de la Mărculești se află în proprietatea publică a 
statului, fiind în căutare de investitori. Din acest motiv, Guvernul a decis acor-
darea unor facilităţi noilor investitori, cum sunt: livrările de mărfuri și servicii 
efectuate în interiorul Aeroportului Liber nu sunt impozabile cu T.V.A., scoa-
terea accizelor, scutirea de plata taxelor vamale ș.a.

1.4. Clasificarea zborurilor
Zborurile aeriene se clasifică în: (a) zboruri comerciale; (b) zboruri de lucru 

aerian; (c) zboruri de aviaţie generală.
Zborurile comerciale sunt efectuate în scopul obţinerii de profit și poartă un 

caracter public, fiind axate pe transportul aerian de pasageri, bagaje, mărfuri 
și poștă. În Republica Moldova aceste zboruri sunt înfăptuite de companiile 
aeriene Air Moldova și Moldavian Airlines, dar și de cele străine, ca: Turkish 
Airlines, Aerosvit, Meridiana, British Airwais, Lufthansa, Tarom ș.a.

7 Despre Aeroportul Internaţional Liber Mărculești, publicat pe site-ul oficial al Aero-
portului Internaţional Liber „Mărculești”, http://airportmarculesti.com/pages/ro/des-
pre-ailm.php (vizitat 13.12.2011).

8 Legea Republicii Moldova nr.178-XVI din 10.07.2008 cu privire la Aeroportul Internaţi-
onal Liber „Mărculești”, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.143-144 
din 05.08.2008.
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Schema 1. Clasificarea operațiunilor aeriene care  
pot fi efectuate cu aeronavele civile înmatriculate 
în Registrul de Stat al Republicii Moldova,

Sursa: Legislația aeriană a Republicii Moldova.

ZBORURILE AERIENE CIVILE

De transport  
aerian comercial De aviaţie generală De lucru aerian

1. Curse regulate:
 a) curse interne;
 b) curse internaţionale.
2. Curse neregulate 

(charter):
 a) curse interne;
 b) curse internaţionale.
3. Aerotaxi – operaţiuni 

aeriene, interne sau 
internaţionale, regu-
late sau neregulate, 
executate de aeronave 
cu capacitate mai mică 
de 20 de locuri sau ca-
pabile să transporte o 
încărcătură comercială 
de pînă la 2570 kg.

1. Zboruri efectuate în 
interesul propriu al 
companiilor aeriene 
(Corporate operations);

2. Zboruri ale unor  
persoane juridice  
în interesul propriilor 
activităţi (Company 
Flights);

3. Zboruri particulare 
(în interesul propriu 
al persoanelor fizice) – 
Private Flights;

4. Zboruri școală (efectu-
ate pe baze necomerci-
ale) – Training Flights;

5. Zboruri sportive.

1. Operaţiuni în folosul  
agriculturii și silviculturii;

2. Aerofotogrametrie;
3. Operaţiuni geodezice;
4. Remorcajul altor aeronave;
5. Lansare de parașutiști  

și materiale;
6. Operaţiuni de supraveghere; 
7. Publicitate aeriană;
8. Observaţii meteorologice;
9. Ambulanţă aeriană;
10. Operaţiuni speciale cu  

elicoptere (încărcături  
suspendate);

11. Operaţiuni de stingere  
a incendiilor;

12. Operaţiuni de evacuare  
și intervenţie medială;

13. Operaţiuni pentru  
protecţia mediului;

14. Operaţiuni de căutare  
și salvare;

15. Școală de zbor;
16. Zboruri de agreement.

Zborurile de lucru aerian la fel sunt efectuate pe bază comercială, însă pen-
tru necesităţile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătăţii publice, protec-
ţiei mediului, de căutare și salvare, cercetare știinţifică, fotografiere aeriană, 
supraveghere, publicitate, precum și în alte scopuri.

Zborurile de aviaţie generală reprezintă zborurile care nu fac parte din ca-
tegoria celor sus-menţionate, și includ zborurile în interesul propriu al com-
paniilor aeriene, a altor persoane juridice, zborurile particulare, de agrement 
și cele sportive.
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2. Izvoarele juridice de reglementare. Legislaţia naţională  
în domeniul transportului aerian

Din punct de vedere istoric, evoluţia legislaţiei din transportul aerian al 
Republicii Moldova poate fi divizată în două etape: (1) până la proclamarea 
independenţei Republicii Moldova (până la 1991), și (2) după proclamarea in-
dependenţei (până în prezent).

2.1. Situaţia transportului aerian până la proclamarea  
 independenţei Republicii Moldova (până la 1991)

În perioada 1918-1940, deși unele zboruri se efectuau, nu exista încă o bază 
normativă. Era prezentă în special aviaţia militară, cu avioane de recunoaștere 
și bombardament ce veneau de peste Prut. În același timp, primul zbor spre 
Chișinău a fost realizat la 24 iunie 1926, pe ruta Galaţi – Chișinău.

Până la 1940 s-a aplicat legislaţia României cu privire la transportul aerian, 
și anume Codul comercial român și Legea de organizare aeronautică militară, 
promulgate de regele Carol I prin decretul regal din 1913.

În perioada interbelică, aviaţia română a cunoscut o amplă dezvoltare, ea 
fiind dotată cu avioane de fabricaţie românească, iar în 1936 a fost creat chiar 
și un minister, Ministerul Aerului și Marinei9.

Începând cu anul 1940 (anul anexării oficiale a Basarabiei la U.R.S.S.), le-
gislaţia aeriană a R.S.S. Moldovenești era alcătuită din Codul aerian al U.R.S.S. 
din 193510 și Regulile de transportare a pasagerilor, bagajelor și mărfurilor pe 
liniile aeriene ale U.R.S.S. din 194411.

Începutul reglementării activităţii aviaţiei civile în R.S.S. Moldovenească 
este considerată ziua de 01 septembrie 1944, când a apărut primul act normativ 
autohton – Regulamentul cu privire la înfiinţarea în Moldova a aviaţiei civile 
pentru nevoile norodului12, chiar la o săptămână după eliberarea teritoriului 

9 Pe site-ul oficial al Forţelor Aeriene Române – http://www.roaf.ro/ro/istorie1.php (vizi-
tat 12.12.2011).

10 Воздушный кодекс Союза ССР, adoptat la 7 august 1935, publicat în Сборник Зако-
нов СССР, 1935, nr.43.

11 Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов по воздушным линиям СССР, 
hotărâre adoptată de Sovietul Comisarilor Norodnici ai Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste la 25 ianuarie 1935, nr.38, publicat în Собрание законодательства СССР, 
nr. 43, 1935, p.16-19.

12 О создании в Молдавии гражданской авиации для нужд населения, hotărâre 
adoptată de Sovietul Comisarilor Norodnici ai Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
la 5 septembrie 1944, cu nr.794, publicată în Собрание действующего законодатель-
ства СССР. Книга первая. Издательство „Известия”. Москва, 1978, p.45-49.
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de sub regimul fascist. În acest an a fost fondată și administraţia aviaţiei mol-
dovenești – Молдавский отдельный авиаотряд13, dar care a fost trecută în 
subordinea aviaţiei civile a Ucrainei14.

Un pas considerabil a fost făcut în anul 1960, când în Chișinău s-a dat în 
exploatare aeroportul nou15.

Începând cu anii ’80, transportul aerian al R.S.S. Moldovenești, dar și al ce-
lorlalte republici unionale, era în creștere. Zilnic de la Chișinău spre Moscova 
se efectuau câte 12 zboruri regulate16.

2.2. Evoluţia transportului aerian începând cu anul 1991
Începând cu anul 1991 a avut loc reorganizarea ramurii transportului aeri-

an din Moldova. A fost o încercare grea, deoarece reorganizarea aviaţiei a avut 
loc în condiţii social-politice de criză17, scăderea nivelului de trai al populaţiei 
și mari dificultăţi legate de livrarea combustibilului18.

Totodată a fost lansată oficial prima cursă internaţională, Chișinău-Fran-
kfurt, după care a urmat Chișinău-București ș.a.19, însă renașterea a fost posi-
bilă odată cu crearea prin decret prezidenţial în anul 1993 a Departamentului 
aviaţiei civile pe lângă Ministerul Transporturilor al R.M. și fondarea compa-
niei aeriene de stat Air Moldova. Ulterior, au fost înregistrate și alte companii 

13 Об организации отдельного молдавского отряда гражданского воздушного флота, 
hotărâre adoptată de Sovietul Comisarilor Norodnici ai Republicii Sovietice Socialiste 
Moldovenești la 29 septembrie 1944, cu nr.299, publicată în Хронологическое собрание 
законов молдавской ССР, указов президиума верховного совета и постановлений 
правительства молдавской ССР. Том I. Картя молдовеняскэ. Кишинев, 1960, p.55-57.

14 Transportul aerian în U.R.S.S. era în continuă creștere. În R.S.S. Moldovenească se 
efectuau cele dintâi zboruri. Se transportau pasageri, mărfuri, produse agricole, poșta 
de la Chișinău spre Bălţi, Tiraspol, Bender, Orhei, Soroca. Se efectuau lucrări agro-
chimice în teritoriu. În aprilie 1945 a fost instituită prima rută aeriană regulată, din 
Chișinău spre Moscova. Mai apoi au urmat și altele spre Simferopol, Leningrad, Soci, 
Mineralinâie Vodî, Crasnodar, Harikov, Vinniţa ș.a. 

15 Până în anul 1960, aeroportul era amplasat în sectorul Râșcani a municipiului Chiși-
nău, de-a lungul bulevardului Moscova de azi.

16 Запорожец В. Молдавские авиаторы, publicat în Независимая Молдова, nr.207 din 
08.02.2008.

17 Scăderea considerabilă a cererii pentru serviciile aeriene a dus la micșorarea indicatori-
lor economici a transportului aerian echivalentă cu cea a anilor ’50.

18 Portalul oficial al companiei aeriene Air Moldova – http://www.airmoldova.md/istorie 
(vizitat 29.12.2009).

19 Запорожец В. Крылья Молдовы: 60-летию Молдавской гражданской авиации по-
свящается, 1944-2004. Издательство „Cuşnir & Co”. Кишинэу, 2004, p.490.
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aeriene, ca: Moldavian Airlines, Tandem Avia, Renan Air, Vichi Airlines, Aeri-
antur-M Airlines, International Cargo Charter, Tiramavia, Moldtransavia etc.20

Deoarece statul la acea perioadă nu beneficia de o legislaţie aeriană proprie, 
până în anul 1997 s-au aplicat Codul aerian al U.R.S.S., Regulile transportului 
de pasageri, bagaje și mărfuri pe liniile aeriene ale Uniunii R.S.S. din 1985, alte 
reguli și instrucţiuni din timpul U.R.S.S. Mai apoi, în perioada 1997-2004, Ad-
ministraţia de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova (A.S.A.C.) a aprobat 
mai multe reglementări civile, cum sunt: Certificarea și autorizarea operato-
rilor aerieni; Autorizarea zborurilor; Transportul aerian al bunurilor pericu-
loase; Investigarea accidentelor și incidentelor; Sistemul de bord de prevenire 
a coliziunilor; Evaluarea siguranţei zborului la aeronavele străine; Raportarea 
evenimentelor de aviaţie civilă ș.a.21

Primul act normativ a fost Decretul Președintelui R.M. din 25.06.1992 „Cu 
privire la asigurarea obligatorie a pasagerilor transportului aerian, feroviar, flu-
vial și auto în comun”. Noile reglementări au apărut într-o perioadă dificilă, 
când de pe Aeroportul Chișinău, timp de 10-12 zile nu decola nici o aeronavă. 
În aceste condiţii, Compania de Asigurare „ASITO” a fost autorizată să efectu-
eze asigurarea obligatorie a pasagerilor din transportul aerian, prin încheierea 
unui acord cu Compania Aeriană de Stat „Air Moldova”22.

Un cadru juridic mai reușit al asigurărilor din transportul aerian a fost 
realizat prin Regulamentul cu privire la modul de asigurare obligatorie a pasa-
gerilor transportului aerian, feroviar, fluvial și auto în comun din 199523. Asi-
gurarea în transportul aerian putea fi realizată de orice companie de asigurări, 
dacă aceasta avea fondurile de rezervă necesare și licenţă corespunzătoare.

20 Mai târziu, ca urmare a unor accidente aeriene ce au avut loc peste hotarele ţării, Admi-
nistraţia de Stat a Aviaţiei Civile a R.M. le-a suspendat tuturor acestor companii aeriene 
licenţele de zbor pentru o anumită perioada de timp.

21 Vezi portalul oficial al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova – 
http://asac.md/rac

22 Potrivit Regulamentului, mărimea ratelor de asigurare era de 5 ruble pentru fiecare 
bilet realizat, iar rata de asigurarea se includea în costul biletului și se încasa de la pa-
sageri. Suma de asigurare pentru un pasager era de 150 mii ruble și achitarea ei se făcea 
integral, în caz de deces sau pierdere totală a capacităţii de muncă, și parţial, în depen-
denţă de gradul de traumatism cauzat pasagerului.

23 Regulamentul cu privire la modul de asigurare obligatorie a pasagerilor transportului 
aerian, feroviar, fluvial și auto în comun, de decontare a ratelor de asigurare de către 
întreprinderile de transport, stabilire și achitare a sumelor de asigurare conform tipu-
lui corespunzător de asigurare, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.370 din 06 
iunie 1995, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.40, 1995.
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În anul 1997 a fost adoptată Legea aviaţiei civile, prima lege în domeniu 
de după proclamarea independenţei și care a înlocuit pe teritoriul Republicii 
Moldova Codul aerian al U.R.S.S. Proiectul Legii a fost elaborat în comun cu 
specialiștii de la Universitatea McGill din Montreal, Canada, și Organizaţia 
Internaţională a Aviaţiei Civile24.

Cea mai mare problemă a transportului aerian este că până în prezent în 
Republica Moldova nu există un Cod aerian, așa cum este, spre exemplu, Co-
dul transporturilor auto, Codul transportului feroviar și Codul navigaţiei ma-
ritime comerciale25.

Lipsa Codului aerian al Republicii Moldova este acoperită în prezent de 
prevederile Codului civil și ale Legii privind protecţia consumatorilor26. De 
aceea, în practică apar numeroase discuţii în legătură cu aplicarea Legii pri-
vind protecţia consumatorilor la soluţionarea litigiilor ce ţin de răspunderea 
transportatorilor aerieni pentru întârzierea zborurilor și pierderea bagajelor. 
Nemulţumirea vine, în primul rând, din partea companiilor aeriene, care ade-
seori invocă că legea cuprinde prevederi prea „generale” și nu pot fi ajustate 
transportului aerian27.

În anul 2007 s-a găsit de cuviinţă adoptarea unui al doilea act normativ 
de importanţă naţională, Legea nr.92-XVI din 05.04.2007 privind securitatea 
aeronautică28. În mare parte, legea cuprinde norme de drept public, ce ţin de 
securitatea în transportul aerian.

24 Запорожец В., op.cit., p.10.
25 Situaţie devine și mai stranie din moment ce Legea cu privire la transporturi nr.1194-

XIII din 21.05.97 prevede că „activitatea întreprinderilor de transport se reglementează 
de prezenta lege, de codurile transportului feroviar, auto, aerian, naval” (art.2 alin.(1)). 

26 Legea Republicii Moldova nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131.

27  Ca exemplu, aducem o speţă foarte controversată, în care prin hotărârea instanţei de 
fond, compania aeriană a fost impusă să achite 10.000 de dolari daune morale pentru 
pierderea bagajului. Curtea de Apel Chișinău, în mod contrar, a decis că prejudiciul mo-
ral cauzat prin lezarea drepturilor patrimonial se plătește numai în cazurile prevăzute 
de lege, iar compensarea prejudiciului moral pentru situaţiile de pierdere a bagajului în 
timpul călătoriei cu aeronava nu este prevăzută de legislaţie. Pe când Curtea Supremă de 
Justiţie a R.M. a motivat că temeiurile compensării prejudiciului moral pentru situaţiile 
de pierdere a bagajului în timpul călătoriei aeriene reies din Legea privind protecţia con-
sumatorilor, pasagerul este consumator și urmează a i se compensa suferinţele morale 
(Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M. din 12.03.2009, dosarul 2ra-944/06. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău).

28 Legea R.M. nr.92-XVI din 05.04.2007 privind securitatea aeronautică, publicată în Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93.

491C a p i t o l u l  X I V



Între timp, Republica Moldova a aderat la numeroase acte normative inter-
naţionale, cum sunt: Convenţia de la Varșovia din 1929 pentru unificarea unor 
reguli privitoare la transportul aerian internaţional29, împreună cu protocolul 
adiţional semnat la Haga în 195530. Mai apoi Convenţia complementară la Con-
venţia pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţio-
nal, încheiată la Guadalajara în 196131.

În scurt timp, s-a estimat că numeroasele adăugiri și completări ale Con-
venţiei de la Varșovia au dat naștere în plan mondial până la 44 de variante de 
aplicare a convenţiei, încât până și experţii recunoscuţi în domeniul dreptului 
aerian adeseori nu puteau stabili la care regim urmau a fi încadrate anumite 
situaţii practice32. Acest lucru s-a făcut resimţit și în jurisprudenţa naţională, 
deoarece dificultăţi întâmpinau judecătorii, avocaţii și juriștii.

Reieșind din aceste considerente, în anul 2008 Republica Moldova a aderat 
la Convenţia de la Montreal din 1999 pentru unificarea unor reguli referitoare la 
transportul aerian internaţional33. Însă problema rămâne aceeași: regulile date 
se aplică doar cu privire la traficul internaţional34.

29 Convenţia cu privire la unificarea unor reguli referitoare la transportul aerian inter-
naţional, adoptată la Varșovia la 12.10.1929, în vigoare pentru Republica Moldova din 
19.06.1997, publicată în Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte 
(1990-1998). Ediţie oficială. – Chișinău, 1999, vol.10, p.214 -226. 

30 Protocol privind modificarea Convenţiei pentru unificarea unor reguli privitoare la 
transportul aerian internaţional, semnat la Haga la 28.09.1955, în vigoare pentru Re-
publica Moldova din 19.06.1997, publicat în Tratate internaţionale la care Republica 
Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. – Chișinău, 1999, vol.10, p.227 -238.

31 Convenţia complementară la Convenţia pentru unificarea unor reguli referitoare la 
transportul aerian internaţional, semnată la Guadalajara la 18.09.1961, în vigoare pentru 
Republica Moldova din 24.08.1997, publicată în Tratate internaţionale la care Republica 
Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. – Chișinău, 1999, vol.10, p.239 -243. 

32 Бордунов В.Д. Международное воздушное право: учебное пособие – Москва: 
НОУ ВКШ „Авиабизнес”: Науч. кн., 2007, p.53.

33 Convenţia de la Montreal din 1999 pentru unificarea unor reguli referitoare la transportul 
aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28.05.1999, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L194, 2001, p.39-49. Republica Moldova a aderat prin Legea nr.254-XVI 
din 05.12.2008, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232.

34 Considerăm binevenit faptul că statul nostru a aderat la Convenţia pentru unificarea 
anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, încheiată la Montreal la 
28 mai 1999. Pentru a face comparaţie, la data de 1 ianuarie 2010, deja 112 state ale lumii 
aderase la Convenţia de la Montreal, printre care: statele membre ale U.E., S.U.A., ma-
joritatea ţărilor din Africa, America Latină, Asia de Sud-Est, inclusiv Singapore, Chi-
na, Japonia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Recent s-au alăturat Ucraina, la 
06.03.2009; India, la 01.05.2009; Argentina, la 16.12.2009. Acest fapt denotă că regimul 
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3. Charter-ul aerian
3.1. Generalităţi cu privire la charter
În ultimii ani tot mai frecvent este prestat un gen de servicii nou și în ace-

lași timp de perspectivă, cum este transportul aerian de tip taxi, principalul 
avantaj al căruia este rapiditatea și confortul.

Începând cu anul 2008, odată cu deschiderea portului maritim Giurgiu-
lești, tendinţa de a presta curse maritime de tip taxi se observă și la transportul 
pe mare. Aceste servicii de taxi din domeniul transportului aerian și maritim 
mai sunt numite și charter.

Ritmul accelerat cu care s-a dezvoltat transportul aerian internaţional pe 
parcursul anilor a adus la apariţia unei noi figuri juridice – charterul aerian, 
care își are originea la începutul anilor ’50 ai secolului trecut. La apariţia sa o 
influenţă hotărâtoare a avut charterul maritim, care în acea perioadă era deja 
bine cunoscut. Realizarea transporturilor aeriene în baza charterului au luat o 
răspândire largă în plan internaţional începând cu anii ’60. Statistica ne dove-
dește că nivelul anual de creștere a curselor aeriene, care se efectuează în baza 
contractelor de charter, depășește ritmul de creștere a transporturilor aeriene 
în general, care se realizează prin intermediul curselor regulate.

Efectuarea unui zbor charter este mai avantajos pentru companiile aeriene 
decât efectuarea unui zbor regulat. În primul rând, aceasta reiese din faptul 
că plata pentru zborul charter se face pentru întreaga capacitate a avionului, 
în timp ce la zborurile regulate deseori se poate întâmpla ca avionul să nu fie 
pe deplin suplinit cu pasageri sau marfă, iar compania aeriană este obligată să 
efectueze cursa preconizată chiar dacă în salon sunt ocupate numai 50% din 
numărul de locuri disponibile35. Prin aceasta se explică faptul că costurile la un 
zbor charter sunt cu 20-30% mai ieftine în comparaţie cu costurile tarifare la 
un zbor obișnuit. Având venituri suficiente, companiile aeriene vin în întâm-
pinarea clienţilor lor, afișând în acest scop preţuri mai atractive.

Un aport considerabil la sporirea transporturilor charter a adus dezvoltarea 
industriei turismului. Agenţiile turistice închiriază aeronave de la companiile 
aeriene efectuând deplasarea tur-retur a turiștilor în diferite zone turistice, iar 

juridic al transportul ui aerian pe parcursul secolului al XXI-lea va fi fundamentat în 
exclusivitate pe prevederile Convenţiei de la Montreal din 1999. 

35 Остроумов Н.Н. Воздушный чартер и его условия, publicat în Советское государ-
ство и право, nr.1, 1980, p.126. 
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costurile călătoriei se includ în preţul foii turistice, așa cum este cazarea la ho-
tel, hrana și serviciile de excursie. În așa mod creșterea cererii pe piaţa servicii-
lor turistice este în strânsă corelaţie cu utilizarea curselor aeriene de tip charter.

Pe măsura creșterii interesului faţă de transporturile charter în ţara noastră, 
se impune și o bază legală bine formulată, care nu ar crea probleme în proce-
sul aplicării normelor juridice la nașterea raporturilor juridice dintre cele două 
părţi. Însă la aspectul reglementării juridice constatăm că legislaţia naţională 
nu cuprinde prevederi clare și suficiente care a putea fi aplicate atât la încheierea 
contractelor de charter, cât și la soluţionarea litigiilor practice ce pot apărea.

De fapt, legislaţia imperfectă în legătură cu contractul de charter nu este 
proprie numai Republicii Moldova. Cu numeroase lacune la acest capitol se 
confruntă și alte state, cum ar fi România, Federaţia Rusă sau Ucraina. Însă 
spre deosebire de alte state, din punct de vedere juridic, contractului de charter 
în ţara noastră îi revine un rol cu totul aparte. În primul rând, acest lucru reiese 
din faptul că Codul civil al R.M. nu reglementează contractul de charter. În al 
doilea rând, problema se complică și mai mult în transportul aerian de pasageri 
și mărfuri, deoarece cele mai multe contracte de charter se încheie pe linie aeri-
ană, în timp ce o legislaţie la acest capitol lipsește cu desăvârșire. Deși charterul 
se folosește în transportul maritim și aerian, legislaţia naţională reglementează 
charterul doar în Codul navigaţiei maritime comerciale, la art.138-142.

3.2. Contractul de charter
La început charterul aerian se întrebuinţa numai în relaţiile dintre compa-

niile aeriene. Atunci când una dintre companii avea un flux prea mare de pasa-
geri ori de mărfuri, ea apela la ajutorul altor companii, care îi ofereau avioane 
disponibile pentru a efectua deplasarea surplusului de persoane și mărfuri.

Mai târziu, de serviciile de charter au început a beneficia și persoane par-
ticulare, iar în prezent, în calitate de clienţi ai companiilor aeriene, cel mai 
frecvent se dovedesc a fi persoanele juridice, dintre care se evidenţiază agenţi-
ile turistice. Practica aplicării charterului aerian de către companiile aeriene 
naţionale Air Moldova și Moldavian Airlines dovedește că nu doar agenţiile 
turistice apelează la transporturile charter, ci și numeroase alte agenţii și aso-
ciaţii obștești cu profil sportiv, artistic, profesional, reţelele de hoteluri, bazele 
de odihnă. În egală măsură, la zborurile charter apelează structurile de stat și 
cele religioase, partidele politice și organizaţiile comerciale.
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Charterul aerian, numită și navlosirea aeriană36 – reprezintă contractul în 
baza căruia o parte (navlositor) se obligă în schimbul unei taxe să ofere întreaga 
capacitate sau numai o parte din capacitatea uneia sau a mai multor nave aeriene 
împreună cu echipajul în scopul transportării pasagerilor și mărfii sau altor nece-
sităţi pentru o perioadă anumită de timp sau pentru un număr concret de zboruri.

Într-o altă definiţie, în baza contractului de charter aerian, locatorul se obli-
gă să efectueze deplasarea de tip charter în condiţiile stabilite de ambele părţi, 
cu prezentarea întregii capacităţi sau numai a unei părţi din capacitatea navei 
aeriene locatarului, iar locatarul se obligă să plătească pentru aceasta o sumă de 
bani în calitate de taxă de transport.

Contractul de charter aerian reprezintă o varietate a contractului de trans-
port în general, la fel cum este contractul de transport de mărfuri și contractul de 
transport de pasageri și bagaje. Legislaţia aeriană nu reglementează această vari-
etate a contractului de transport. Însă efectuând o scurtă analiză a practicii co-
merciale a celor două companii aeriene naţionale, Air Moldova și Moldavian Air-
lines, ajungem la concluzia că un număr mare de curse sunt efectuate la comandă 
(ocazionale) și au la bază contractul de charter, de mărfuri sau de persoane.

Obiect al contractului de charter aerian îl constituie capacitatea navei aerie-
ne pe care transportatorul o oferă navlositorului în scop de transportare. În con-
tractele model de charter, de regulă, se indică că compania aeriană pune la dispo-
ziţia navlositorului avionul împreună cu echipajul de zbor pentru transportare.

Nava aeriană a cărei capacitate liberă se înaintează pentru transport tre-
buie să corespundă condiţiilor stabilite de comun acord în charter, în care se 
înscrie modelul avionului, numărul de locuri, clasa de deservire, capacitatea 
maximă de încărcare și alte condiţii. Însă obiectul charterului nu se limitează 
doar la capacitatea navei aeriene, ci la fel de important, cuprinde și obligaţia 
companiei aeriene de a efectua prin intermediul echipajului său deplasarea 
pasagerilor, bagajelor și mărfurilor până la punctul de destinaţie, iar în func-
ţie de prevederile charterului, transportarea poate fi una tur sau tur-retur. De 
asemenea, ea poate include și mai multe curse, numărul lor fiind cu exactitate 
stabilit în condiţiile contractului.

Alături de charterul aerian mai poate fi întâlnit și subcharterul aerian, în 
privinţa căruia se susţine că el nu poate fi considerat ca fiind varietate a char-

36 Deși sunt cuvinte cu același înţeles, în transportul aerian se preferă „charter”, pe când 
în transportul maritim este mai frecventă denumirea de „navlosire”.
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terului aerian, din motiv că noul locatar în acest caz nu-și asumă asupra sa 
obligaţiile așa cum o face navlositorul în baza contractului de charter. Cu alte 
cuvinte, drepturile și obligaţiile sale în baza contractului de subcharter sunt cu 
mult mai restrânse decât cele care rezultă din contractul de charter. 

În legătură cu lipsa unei baze normative în privinţa contractului de charter, 
principalul izvor al reglementării juridice a raporturilor dintre părţi sunt recu-
noscute uzanţele comerciale, care își găsesc reflectarea în numeroase forme ti-
pice de charter aerian, alcătuite de navlositori și lansate în circuitul comercial. 
Însă aici apare problema că aceste modele de charter, în marea lor majoritate 
nu dispun de o recunoaștere oficială, așa cum aceasta se întâmplă în cazul 
actelor normative37.

Modele de charter se elaborează de către marile companii aeriene. Din 
punct de vedere juridic, modelele respective de charter nu fac parte din catego-
ria izvoarelor de drept, dar în realitate, în cadrul raporturilor care se stabilesc 
între companiile aeriene, aceste modele substituie sau completează anumite 
prevederi ale legislaţiei în vigoare.

Pornind de la această idee, există și părerea că după o practică îndelungată 
de aplicare a acestor contracte tipice și dacă ele devin general recunoscute în 
sfera transportului aerian comercial, ar trebui ca modelele respective de char-
ter să fie considerate ca izvor de reglementare juridică a raporturilor dintre 
părţile charterului aerian38. Suntem de acord întru totul cu opinia dată, dar 
adăugăm că nu este suficientă întrunirea acestor două condiţii (aplicare înde-
lungată și recunoaștere generală), mai există și cea de-a treia condiţie: modelele 
de charter trebuie aprobate de către organele de stat competente și numai 
după aceea ele vor putea fi recunoscute ca izvor de drept.

Explicaţia constă în faptul că întrunirea primelor două condiţii este cerută 
de Codul civil al R.M., care la art.4 admite uzanţa ca fiind izvor de drept. În 
Codul civil legiuitorul face referire la uzanţe în general, pe când în cazul nos-
tru sunt prezente uzanţele comerciale, faţă de care și cerinţele urmează a fi 
mai riguroase. Prin acesta se explică afirmaţia că modelele de charter trebuie 
aprobate de către organele de stat competente.

37 Старцева А.А. Правовое регулирование договорных отношений по воздушному 
чартеру. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук. Казань, 2009, p.7-8.

38 Старцева А.А., op.cit., p.9.
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Spre exemplu, compania aeriană Air Moldova utilizează modele proprii de 
contracte de charter, dar care spre regret sunt doar în limba rusă. Mai mult 
ca atât, în prezent nu putem afirma faptul că ele sunt aprobate de Autoritatea 
Aeronautică Civilă a Republicii Moldova.

De aceea, se impune ca toate formele tipice de contracte de charter care se 
întrebuinţează în transportul aerian comercial și în cel maritim să fie mai întâi 
aprobate de către organele supreme ale ramurii respective, după care publicate 
spre a fi aduse la cunoștinţa publică (cel puţin pe pagina oficială din Internet). 
Doar în așa mod modelele de contracte charter vor avea o aplicare corectă din 
punct de vedere juridic, pe când în felul în care ele își găsesc reflectare practică 
la momentul de faţă, apar mai multe semne de întrebare. Motivul principal 
este că contractele de charter sunt niște contracte de adeziune, la fel cum sunt 
contractele de transport de pasageri și bagaje pe rute regulate și acest lucru îl 
face pe navlositor în egală măsură responsabil.

Avem mai multe categorii de zboruri charter. În primul rând, am putea 
menţiona zborurile charter care sunt deschise tuturor pasagerilor. Biletele de 
călătorie la cursa charter se procură din timp, iar organizatorul cursei trebuie 
să aibă un contract de asigurare obligatorie pentru toţi acești pasageri.

O altă categorie de zboruri charter sunt cele în scopuri turistice. Agenţia 
turistică urmează să închirieze o parte din numărul total de locuri libere sau 
chiar întreaga capacitate a aeronavei cu scopul de a transporta turiștii care au 
procurat foile turistice, iar în pachetul de servicii turistice este inclusă și depla-
sarea tur-retur cu avionul.

Se practică și cursele charter pentru transportarea mărfurilor. În acest con-
text, menţionăm că toate transporturile de mărfuri pe cale aeriană în Repu-
blica Moldova se efectuează în baza contractelor de charter. Deoarece zboruri 
regulate de mărfuri în ţara noastră nu există, transportarea acestora pe calea 
aerului se realizează doar la comandă, în baza cererii înaintate de expeditorul 
de mărfuri către compania aeriană.

Însă avem și altfel de zboruri charter, așa numitele zboruri charter mixte, 
când același navlositor închiriază nava aeriană, atât pentru transportarea pa-
sagerilor, cât și a mărfurilor, cum ar fi exemplul unui grup de pasageri comer-
cianţi care se deplasează la o expoziţie cu vânzare și iau cu ei mărfurile pe care 
doresc să le vândă39.

39 Бордунов В.Д. Международное воздушное право: учебное пособие. Москва: НОУ 
ВКШ „Авиабизнес”, 2007, p.137-138.
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Mai poate exista situaţia când mai mulţi navlositori închiriază o singură 
navă aeriană, iar fiecare dintre ei va achita proporţional cu capacitatea care 
îi revine din întreaga capacitate a avionului, cum ar fi cazul când o parte din 
aeronavă este închiriată de o agenţie turistică, pentru deplasarea turiștilor, iar 
cealaltă parte o preia un club sportiv, în scopul deplasării sportivilor la o com-
petiţie sportivă ce va avea loc în ţara în care se deplasează și turiștii.

3.3. Charterul și locaţiunea mijloacelor de transport
Din nefericire, atât Codul civil al R.M., cât și legislaţia aeriană nu regle-

mentează contractul de charter și nici contractul de locaţiune a mijloacelor de 
transport.

Deoarece contractele de charter și locaţiune a mijloacelor de transport sunt 
asemănătoare, doctrina susţine că diferenţa majoră dintre ele rezidă în faptul 
că în cazul charterului, închirierea navei se realizează cu un scop bine definit: 
– transportul de mărfuri, poștă, pasageri și bagaje, pe când în situaţia con-
tractului de locaţiune, părţile nu sunt interesate asupra scopului închirierii40.

Deși Codul civil nu reglementează expres locaţiunea mijloacelor de trans-
port, practica dovedește că asemenea contracte se încheie în temeiul regulilor 
privind locaţiunea bunurilor (art.875-910).

În legislaţie, contractul de charter nu este reglementat. Reieșind din necesi-
tăţi de ordin practic și fiind inspiraţi de exemple din legislaţia civilă și aeriană 
a altor state, venim cu recomandarea de a include în Legea aviaţiei civile a 
Republicii Moldova, la articolul 18, în mod suplimentar alineatul (4), având 
următoarea redacţie:

„(4) Transporturile aeriene neregulate de mărfuri și pasageri pot fi efectuate 
în baza contractului de charter, încheiat conform modelului stabilit de Autori-
tatea Aeronautică Civilă”.

Cu această ocazie, se impune și aprobarea de către Autoritatea Aeronautică 
Civilă a R.M. a unor contracte-model de charter, pentru transportarea de măr-
furi, de poștă și pasageri.

Jurisprudenţa naţională. Practica comercială naţională nu este lipsită de 
contracte de charter. Astfel, conform unui contract încheiat între ÎSCA „Air 
Moldova” și SRL „Anesto Tur”, compania aeriană oferă în folosinţă aeronava 

40 Пиджаков А.Ю., Аксаментов О.И. Договор фрахтования вместимости воздуш-
ного судна (воздушный чартер), publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), 
2004, nr.2, p.18-24.
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pentru îndeplinirea rutei indicate la cererea-comandă a beneficiarului41, iar în 
legătură cu amânarea zborului respectiv, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a 
decis că SRL „Anesto Tur” este transportator contractual, fiind responsabilă 
faţă de turiști pentru reţinerea efectuării zborului.

ÎSCA „Air Moldova” nu a fost în careva raporturi juridice cu turiștii, nu 
a încheiat cu dânșii contract de prestări servicii turistice și nu a obţinut plată 
pentru transportare. Plata costului pentru călătoria aeriană a fost efectuată de 
către turiști în contul operatorului turistic SRL „Anesto Tur”, care a comandat 
de la ÎSCA „Air Moldova” efectuarea cursei aeriene cu aeronava și echipajul de 
zbor, în baza contractului charter42.

3.4. Exemple preluate din legislaţia altor state
Prezintă interes faptul că dintre 15 republici ex-sovietice, actualmente 7 

dintre ele dispun de un Cod aerian (Ucraina, Federaţia Rusă, Belarusi, Azer-
baidjan, Kârghâstan, Tadjikistan, Uzbekistan), fiecare dintre ele având consa-
crat un capitol contractului de charter.

Spre exemplu, conform prevederilor din Codul aerian al Ucrainei, trans-
portul aerian neregulat se realizează în baza contractului de charter, în temeiul 
căruia o parte (armator) se obligă să predea unei alte părţi (navlositor), contra 
plată, nava aeriană pentru efectuarea uneia sau a mai multor curse, în scopul 
transportării aeriene a pasagerilor, bagajelor, mărfii și poștei sau în alte sco-
puri, dacă acestea nu contravin legislaţiei (art.61)43.

Acestui contract îi era rezervat un capitol distinct, Capitolul IX, în Codul 
aerian al U.R.S.S., denumit în rusă „договор фрахтования воздушных судов”44.

Reglementări importante sunt cuprinse în codurile civile ale multor state. 
Apreciem ca fiind reușite normele privind locaţiunea mijloacelor de transport 
din Codul civil al Republicii Uzbekistan, conform căruia contractul are carac-

41 Contractul nr.12-06/K din 20 martie 2006 de transport aerian internaţional (charter) 
pe ruta neregulată Chișinău-Antalya-Chișinău, încheiat între ÎS „Air Moldova” și SRL 
„Anesto Tur”. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

42 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justi-
ţie a R.M. din 06 mai 2009, dosarul nr.2ra-805/09. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.
Chișinău.

43 Codul aerian al Ucrainei, adoptat la 06 mai 1993, publicat în limba rusă, în Ведомости 
Верховной Рады Украины, nr.25, 1993.

44 Сodul aerian al Uniunii R.S.S., aprobat prin Ucazul Prezidiumului Sovietului Suprem la 
26 decembrie 1961, publicat în Veștile Sovietului Suprem al Uniunii R.S.S., 1961, nr.52.
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ter strict oneros și se încheie în formă autentică, iar locatorul poate transmite 
locatarului mijlocul de transport în posesiune și folosinţă temporară, cu sau 
fără de echipaj (art.564-572)45.

Reguli specifice există în Codul civil al Republicii Tadjikistan care preve-
de locaţiunea mijloacelor de transport (art.653-670) și contractul de charter 
(art.807)46. De asemenea, Codul civil al Armeniei face o delimitare dintre lo-
caţiunea mijlocului de transport însoţit de echipaj (art.635-644), de locaţiu-
nea fără de echipaj (art.645-652), adăugând la acestea și contractul de charter 
(art.857)47. Dispoziţii legale similare întâlnim în codurile civile din Federaţia 
Rusă, Belorusia și Republica Kazahstan.

La alcătuirea codurilor civile moderne, ca exemplu de reglementare a con-
tractului de charter servește Codul civil din Québec48.

4. Strategia de dezvoltare a aviaţiei civile. Perspectiva elaborării 
Codului aerian al Republicii Moldova

Din punct de vedere juridic, la momentul de faţă există două probleme ma-
jore în sistemul transportului aerian al Republicii Moldova: prima, este lipsa 
unei legislaţii codificate în domeniu; cea de-a doua, nu există reglementări ce 
ţin de dreptul privat. Toate actele normative care există sunt consacrate trans-
portului aerian ca parte componentă a dreptului public, în care se reflectă 
funcţionarea organelor de conducere, modul de eliberare și retragere a licenţe-
lor de zbor, controlul de securitate, prevenirea și lichidarea consecinţelor acci-
dentelor și incidentelor, regulile de zbor și alte aspecte.

Apreciem faptul că în anul 1997 a fost adoptată Legea aviaţiei civile, prima 
lege în domeniul transportului aerian din Republica Moldova. Proiectul Legii 

45 Codul civil al Republicii Uzbekistan, adoptat la 29 august 1996, cu modificările și com-
pletările ulterioare, în limba rusă, pe portalul oficial al Ministerului Justiţiei din Republi-
ca Uzbekistan, http://www.lex.uz/guest/irs_html.winlav?pid=111181 (vizitat 11.12.2011).

46 Codul civil al Republicii Tadjikistan, adoptat la 11 decembrie 1999, în limba rusă, pe 
portalul legislativ al Comunităţii Statelor din Caucaz și Asia Centrală, http://medialaw.
asia/document/-472 (vizitat 23.11.2011).

47 Codul civil al Armeniei, adoptat la 05 mai 1998, în limba rusă, pe portalul legislativ al 
ţărilor membre a Comunităţii Statelor Independente (C.S.I.), http://base.spinform.ru/
show.fwx?Regnom=2998 (vizitat 11.12.2011).

48 Codul civil din Québec, adoptat la 08 decembrie 1991, în limba franceză, publicat pe 
portalul oficial al Ministerului Justiţiei din Québec, http://www.justice.gouv.qc.ca/
FRANCAIS/sujets/glossaire/code-civil.htm (vizitat 12.12.2011).
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aviaţiei civile a fost elaborat în colaborare cu specialiștii Universităţii McGill 
din Montreal, Canada, și ai Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile49.

Deși se menţionează că legea a fost necesară deoarece a modificat și a in-
trodus noţiuni noi, a înlăturat discrepanţele formate după punerea în aplicare 
a Codului civil nou50, din perspectivă proprie, subliniem сă ea a constituit un 
început bun, însă nu a avut continuitate în actele normative care au urmat.

Situaţia devine și mai stranie din moment ce o altă lege, Legea cu privire 
la transporturi, pornește de la ideea că un Cod aerian al Republicii Moldova 
trebuie să existe, și anume, se menţionează că activitatea întreprinderilor de 
transport se reglementează de prezenta lege, de codurile transportului feroviar, 
auto, aerian și naval” (art.2 alin.(1)).

Cu atât mai mult chestiunea respectivă a fost evidenţiată în literatura naţi-
onală de specialitate. Spre exemplu, în manualul „Drept civil, partea specială” 
(autor A.Bloșenco), se menţionează că „transportul aerian prezintă particula-
rităţi, în primul rând sub aspectul reglementărilor juridice, însă la moment 
nu există un act normativ naţional menit să reglementeze transportul aerian 
intern de încărcături, motiv pentru care se va aplica Codul aerian al U.R.S.S. 
prin prisma Declaraţiei suveranităţii R.M.”51.

Bineînţeles, nu putem fi de acord cu afirmaţia autorului A.Bloșenco, din 
motiv că Codul aerian al U.R.S.S. nu a fost ratificat de către Parlamentul Re-
publicii Moldova52.

49 Запорожец В. Крылья Молдовы: 60-летию Молдавской гражданской авиации по-
свящается, 1944-2004. Кишинэу: Cuşnir & Co, 2004, p.10.

50 Raportul anual al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile din Republica Moldova pe 
anul 2006. Chișinău, 2007, p.29.

51 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.121.

52 În Declaraţia suveranităţii Republicii Sovietice Socialiste Moldova nr.148-XII din 23 
iunie 1990 (Veștile nr.8/192, 1990), este stabilit că „Pentru asigurarea garanţiilor soci-
al-economice, politice și juridice ale suveranităţii republicii, Sovietul Suprem al R.S.S. 
Moldova stabilește supremaţia Constituţiei și a legilor R.S.S. Moldova pe întreg terito-
riul ei. Legile și alte acte normative unionale acţionează în Moldova numai după ra-
tificarea (confirmarea) lor de către Sovietul Suprem al Republicii, iar cele în vigoare 
ce contravin suveranităţii Moldovei, se suspendează” (pct.5). Prin urmare, legile fostei 
U.R.S.S. urmau să fie aplicate în Moldova numai după ratificarea (confirmarea) lor de 
către Parlament (atunci încă se numea Sovietul Suprem). De aici, apare întrebarea: a 
fost ratificat Codul aerian al U.R.S.S. de către Parlamentul R.M.? Răspunsul este ne-
gativ. Or, din ziua adoptării Declaraţiei de suveranitate și până la etapa actuală, nici 
Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova (anul 1990-1991) și nici Parlamentul R.M. (începând 
cu 1991), nu au ratificat Codul aerian al U.R.S.S. 
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Aducem ca exemplu că majoritatea statelor lumii au adoptat deja în ordinea 
lor internă un Cod al aviaţiei civile sau Cod aerian. Astfel, în România regle-
mentarea în traficul aerian intern se realizează prin Codul aerian din 199753 și 
Legea privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronave-
lor civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional54, 
care sunt, bineînţeles, ajustate la legislaţia Uniunii Europene; în Ucraina codul 
aerian a fost pus în aplicare la 4 mai 199355; în Federaţia Rusă în vigoare este 
codul aerian adoptat la 19 februarie 199756; un cod similar a fost adoptat în 
2006 în Republica Belarus precum și în alte state.

Lipsa unui Cod aerian al R.M. este justificată prin faptul că traficul aerian 
intern aproape că nu există, iar majoritatea zborurilor au caracter internaţio-
nal. Deși în prezent avem 5 aeroporturi, amplasate teritorial la Chișinău, Bălţi, 
Cahul, Tiraspol și Mărculești, numai două, aeroportul din Chișinău și cel din 
Mărculești, au statut de aeroport internaţional, dintre care doar primul este 
utilizat pentru cursele regulate efectuate în/din Republica Moldova și consti-
tuie „poarta aeriană a ţării”. Cele din Bălţi și Cahul sunt certificate și deschise 
doar pentru zboruri ocazionale, iar în privinţa aeroportului din Tiraspol, așa 
cum bine cunoaștem, el se află sub jurisdicţia Transnistriei și conducerea de la 
Chișinău nu-și poate exercita controlul asupra lui.

Deși în Planul de acţiuni privind realizarea strategiei de dezvoltare a aviaţiei 
civile în perioada anilor 2007-2012, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii 
Moldova și-a programat elaborarea unui Cod aeronautic, avem rezerve faţă de 
denumirea acestei cod. Mai corect ar fi titlul – „Codul aerian al Republicii 
Moldova”, așa cum se obișnuiește în toatele statele lumii, și nu „Codul aeronau-
tic”. Prin noţiunea de aeronautic (fr. aéronautique), în dicţionarul limbii româ-
ne se înţelege știinţa construirii navelor de zbor și tehnica navigaţiei aeriene57, 
însă legislaţia naţională are nevoie în mare parte de reguli de drept privat.

53 Codul aerian al României, adoptat la 26 ianuarie 2001, publicat în Monitorul Oficial, 
nr.45, 2001.

54 Legea nr.355 din 10 iulie 2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a ope-
ratorilor aeronavelor civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian 
naţional, publicată în Monitorul Oficial nr.524, 2003.

55 Воздушный кодекс Украины от 04 мая 1993 года, publicat în Ведомости Верховной 
Рады Украины, nr.25, 1993.

56 Воздушный кодекс Российской Федерации по состоянию на 20.01.09. Издатель-
ство: Ось-89, Москва, 2009.

57 Noul dicţionar universal al limbii române, Ediţia a II-a, sub redacţia Oprea I., Pamfil 
C., Radu R., Zăstroiu V. București-Chișinău: Litera Internaţional, 2007, p.45.
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Dintre toate categoriile de transport, transportul aerian este singura din 
ţara noastră în care nu este prevăzută modalitatea de încheiere a contractului, 
nu este stabilit un model pentru biletele electronice de călătorie, lipsește o re-
glementare clară în privinţa răspunderii civile a cărăușului pentru pierderea, 
distrugerea și deteriorarea mărfurilor, răspunderea pentru viaţa și sănătatea 
pasagerilor, întârzierile și anularea zborurilor, răspunderea pentru pierderea și 
deteriorarea bagajelor, serviciile de transportare a poștei și multe alte aspecte.

Se va ţine cont și de propunerea profesorilor ruși, „că figura centrală a co-
dului trebuie să fie pasagerul, în calitate de consumator al serviciilor de trans-
port aerian”58.

58 Бордунов В.Д., Елисеев Б.П. О Концепции совершенствования Воздушного кодекса 
Российской Федерации, publicat în Транспорт России, nr.24 (520), 2008, p.11-12.
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TRANSPORTUL AERIAN DE PASAGERI ȘI BAGAJE.  
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3.1. Trăsături caracteristice
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5.5. Componentele asigurării de răspundere civilă din transportul aerian
5.5.1. Prima de asigurare, riscul asigurat, cazul asigurat
5.5.2. Indemnizaţia de asigurare

1. Generalităţi cu privire la contractul de transport aerian  
de pasageri și bagaje

1.1. Caracterele juridice ale contractului
Contractul de transport aerian de pasageri se distinge prin anumite ca-

ractere juridice: este consensual, oneros, sinalagmatic, comutativ, public și de 
adeziune.

Dacă caracterul consensual al contractului de pasageri este unanim îm-
părtășit, atunci în privinţa transportului de bagaje, apar anumite discuţii. În 
general, se consideră că contractul de transport de bagaje este real1, dar pot fi 
întâlnite și opinii ce susţin că contractul poartă caracter consensual2.

Subliniem că caracterul consensual este propriu doar contractului de pasa-
geri, nu și celui de bagaje, care se încheie la momentul predării bagajului. Prin 
încheierea contractului de pasageri se admite doar posibilitatea încheierii ulte-
rioare a celui de bagaje, însă existenţa ultimului depinde de voinţa pasagerului.

Spre deosebire de contractul de pasageri, contractul de bagaje nu poate fi 
perfectat din timp, el se încheie cu cel puţin 40 de minute până la îmbarcare, la 
ghișeul de înregistrare, prin remiterea bunului și primirea chitanţei de bagaj, 
în care este indicat numărul de identificarea, greutatea și destinaţia bagajului.

Cu alte cuvinte, contractul de bagaje se încheie la momentul transmiterii mate-
riale a bunului, iar acest lucru confirmă pe deplin caracterul său de contract real.

Activitatea de transport se desfășoară cu titlu oneros. Pasagerul urmăreș-
te să ajungă la destinaţie, iar cărăușul vrea să primească taxa de transport, 
anunţată din timp sub forma chemării la ofertă prin Internet, pe panourile 
publicitare sau în mass-media. Altfel spus, remuneraţia constituie cauza juri-
dică determinantă și mobilul impulsiv care îl determină pe prestator să aducă 

1 Гражданское право. В 2-х томах, том 2, полутом 1. Учебник / Под pед. Е.А.Суханова, 
Издательство БЕК, Москва, 2002, p.43 (Autor – Г.П.Cавичев); Гражданское пра-
во. Часть 2. Учебник / Под pед. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Москва, 2003, p.471 
(Сoautori – Д.А.Медведев, В.Т.Смирнов). 

2 Cristoforeanu E. Despre contractul de transport. Transportul de persoane și bagaje. 
Transportul cumulativ, internaţional și aerian. Editura Curierul judiciar, București, 
1929, p.77; Căpăţînă O. Contractul comercial de transport. Editura Lumina Lex, Bucu-
rești, 1995, p.35-38.
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la îndeplinire serviciul convenit3. De aici rezultă și caracterul sinalagmatic al 
prestării serviciilor. Contractul generează îndatoriri în sarcina fiecărei părţi, 
iar aceste obligaţii sunt interdependente între ele, în sensul că achiziţionarea 
biletului de către călător atrage angajamentul cărăușului de a pune la dispozi-
ţie nava aeriană și de a efectua deplasarea propriu-zisă.

Contractul de transport aerian este un contract comutativ, deoarece părţile 
cunosc întinderea obligaţiilor reciproce pe care și le asumă chiar din momen-
tul încheierii contractului și le pot aprecia ca fiind echivalente după valoare.

Înainte de a cumpăra biletul, pasagerul citește în detaliu clauzele contrac-
tuale afișate pe paginile web a companiilor aeriene sau a agenţiilor de vânzare 
a biletelor, iar în cazul unui bilet din hârtie, aceste clauze sunt inserate în bilet.

În ce privește taxele de transport, ele sunt coordonate în prealabil cu Auto-
ritatea Aeronautică Civilă a R.M. în temeiul Regulamentului cu privire la mo-
dul de aprobare a tarifelor pentru transporturile aeriene internaţionale regulate 
de pasageri și sunt obligatorii pentru toţi consumatorii, nefiind susceptibile de 
negociere4.

Contractul de transport aerian face parte din categoria contractelor de pre-
stări servicii, având ca obiect deplasarea în spaţiu a călătorilor și bagajelor, 
sarcină ce incumbă primordial cărăușului5. El se angajează să strămute călă-
torii de la aeroportul de pornire la cel de destinaţie, aceasta fiind o prestaţie 
caracteristică și de bază a contractului.

Specific contractului de transport de pasageri îi este caracterul de adeziu-
ne, deoarece se încheie între un comerciant și un consumator, adică între com-
pania aeriană, ce acţionează în calitate de întreprinzător, și persoana fizică, 
care procură biletul pentru necesităţi personale.

Având milioane de pasageri anual, cărăușul este lipsit de posibilitatea de 
a negocia clauzele contractuale cu fiecare în parte, iar acesta este principalul 
argument că contractul de transport aerian de pasageri și cel de bagaje sunt 
contracte tipice, de adeziune.

3 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, 
București, 2003, p.51.

4 Regulamentului cu privire la modul de aprobare a tarifelor pentru transporturile aerie-
ne internaţionale regulate de pasageri, aprobat prin ordinul directorului general al Au-
torităţii Aeronautice Civile a R.M., nr.88 din 17.12.2001, publicat în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48. 

5 Безрук Н.А. Договор воздушной перевозки. Лекции для студентов ВЮЗИ. Мо-
сква, 1977, p.9-10.
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În lumina Comentariului Codului civil al R.M., de adeziune sunt contracte-
le în care clauzele sunt preformulate de una din părţi, iar cealaltă parte poate 
doar să accepte încheierea contractului în condiţiile impuse sau să renunţe6. 
Însă faptul de a fi consumator, îi conferă pasagerului statutul nefavorabil de 
„parte slabă” a contractului de adeziune, făcându-l dependent de cărăuș7.

În acest context se manifestă și caracterul public al contractului, ce-l obligă 
pe cărăuș să trateze în mod egal toţi consumatorii de servicii aeriene8. Ofertele 
de vânzare a biletelor la avion, inclusiv cele realizate prin Internet, se efec-
tuează de către cărăuș, de agenţiile de turism sau de vânzare a biletelor și se 
adresează unui cerc nedeterminat de persoane, iar conform art.681 din Codul 
civil, reflectă voinţa ofertantului de a fi legat prin acceptarea ofertei.

1.2. Natura juridică a contractului de transport aerian  
 de pasageri și bagaje

Deoarece legislaţia nu specifică, doctrina cunoaște controverse cu referire 
la natura juridică a contractului de transport aerian de pasageri și bagaje.

Profesorul G.G.Ivanova susţine că contractul de transport de bagaje are o 
existenţă autonomă, iar în cazul transportării pasagerilor și a bagajelor se în-
cheie două contracte, diferite după natura lor juridică9.

Având aceeași opinie, D.A.Medvedev și V.T.Smirnov afirmă că pasagerii și 
bagajele lor nu sunt ţinuţi de un singur mijloc de transport și pot ajunge la 
destinaţie cu aeronave distincte10.

Se aduc dovezi că și forma acestor două contracte este diferită, și anume, 
încheierea contractului de transport de pasageri se confirmă prin bilet, iar 

6 Eșanu N. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, 
Chișinău, 2006, p.210.

7 Mihalache I. Teoria și practica examinării cauzelor civile ce ţin de răspunderea com-
paniilor aeriene pentru întârzierea și anularea zborurilor, publicat în Revista Naţio-
nală de Drept, 2009, nr.5, p.64-69; Молчанов В.В. Договор воздушной перевозки 
пассажиров и багажа, publicat în Законодательства (Federaţia Rusă), 2006, nr.7, p.45.

8 Бордунов В.Д., Елисеев Б.П. Электронный билет – новая форма заключения до-
говора международной воздушной перевозки. Издательство КонсультантПлюс, 
Москва, 2006, p.24.

9 Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации. Под 
ред. Г.Г.Иванова, Москва, 2000, p.332.

10 Гражданское право. Часть 2. Учебник / Под pед. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Мо-
сква, 1997, p.407 (Сoautori – Д.А.Медведев, В.Т.Смирнов). 
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contractul de transport de bagaje – prin eliberarea unei chitanţe; primul, are 
caracter juridic consensual, cel de-al doilea – real11.

O argumentare reușită aduce V.V.Molcianov, că în situaţia unui contract de 
bagaje, s-ar avea în vedere doar bagajele înregistrate, însoţite de o recipisă de ba-
gaje. Bagajul de mână nu poate constitui obiectul contractului de transport de ba-
gaje, chiar dacă conform Codului civil cărăușul poartă răspundere pentru pier-
derea și deteriorare bunurilor aflate la pasager12. În continuare, autorul distinge 
între contractul de transport de pasageri, în care include și bagajele de mână, și 
contractul de transport de bagaje, al cărui obiect sunt bagajele înregistrate13.

De o altă părere sunt profesorii M.I.Braghinschii, V.V.Vitreanskii și N.N. 
Ostro umov care afirmă că contractul de transport de bagaje nu are o exis-
tenţă de sine stătătoare, ci este facultativ transportului de pasageri14. La fel, 
V.V.Mașin ajunge la concluzia că existenţa unui contract de transport aerian de 
bagaje nu este posibilă, deoarece transportarea bagajului reiese din contractul 
de transport de pasageri15.

În schimb, cu referire la legislaţia naţională, Gh.Chibac remarcă că Codul civil 
nu definește contractul de transport de călători și nu tratează separat contractul 
de transport de bagaje, dar dă o definiţie generală. În afară de aceasta, obligaţia 
cărăușului de a transporta bagajul la destinaţie și de a-l elibera persoanei împu-
ternicite să-l primească depinde în exclusivitate de acţiunile călătorului, săvârșite 
după încheierea contractului de transport de călători (procurarea biletului)16.

11 Савичев Г.П. Договор воздушной перевозки. Издательство Московского Универ-
ситета, Москва, 1963, p.62. 

12 Молчанов В.В. Гражданско-правовое регулирование воздушных перевозок, în 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидатa юридических 
наук. Москва, 2007, p.20.

13 Молчанов В.В. Договор воздушной перевозки пассажиров и багажа, publicat în 
Законодательство (Federaţia Rusă), nr.7, 2006, p.43. 

14 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Договоры 
о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услуг в сфере транс-
порта. Издательство СТАТУТ, Москва, 2004, p.323-324; Остроумов Н.Н. Правовой 
режим воздушных перевозок, publicat în Закон (Federaţia Rusă), nr.8, 1997, p.29.

15 Машин В.В. Проблемы научного подхода к созданию законов Российской Феде-
рации в области гражданско-правовой ответственности авиаперевозчика перед 
пассажиром, publicat în Законодательство и экономика (Federaţia Rusă), nr.8, 
2008, p.12-13.

16 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III, 
Editura Cartier, 2005, p.284.
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Având opinie similară, A.Bloșenco conchide că obligaţia cărăușului de a 
transporta bagajul la destinaţie are caracter facultativ și este cuprinsă în con-
tractul de transport de călători 17.

Deși la art.980 alin.(1) din Codul civil legiuitorul definește ce este contrac-
tul de transport, definiţia respectivă este una generală. Nu se face o distincţie 
între contractul de transport de pasageri și cel de bagaje.

Anumite reglementări reies și din art.20 alin.(1) al Legii privind securitatea 
aeronautică, în care se menţionează că operatorii aerieni vor accepta bagaje 
numai de la pasagerii care dispun de bilete de călătorie. Altfel spus, pasagerii 
nu pot beneficia de serviciile transportului de bagaje dacă nu au încheiate con-
tracte de transport aerian de pasageri18.

Expunându-ne opinia, respectăm părerile conform cărora în transportul ae-
rian este prezent un singur contract, cel de pasageri, însă aducem argumente im-
portante în favoarea tezei existenţei a două contracte, de pasageri și de bagaje. 
Chiar dacă legislaţia nu se expune, totuși nu se neagă faptul că aceste contracte 
ar putea avea o existenţă separată.

În primul rând, cumpărând biletul la avion, pasagerul încheie un singur 
contract, cel de pasageri, și achită un preţ dublu, care include și deplasarea 
bagajelor sale în compartimentul de bagaje (cala aeronavei), iar decizia sa de a 
lua bagajul cu sine în salon și a refuza serviciul de cală, nu obligă compania ae-
riană să-i restituie diferenţa de cost pentru locul rămas liber în cala avionului.

Astfel că pasagerul din start este nevoit să achite și locul rezervat bagajului 
de cală19, însă decizia încheierii celui de-al doilea contract, de bagaje, îi aparţi-
ne în exclusivitate, fiind încă la ghișeul de înregistrare, înainte de îmbarcare. 
În consecinţă, contractul de transport aerian de pasageri întotdeauna îl precedă 
pe cel de bagaje.

În al doilea rând, la ghișeul de înregistrare bagajul este cântărit, înregistrat 
și i se aplică o etichetă de identificare, care confirmă încheierea contractului 
de bagaje. Din acest moment, vedem că pasagerul deţine două contracte: cel 
de pasageri, care devine contract principal, și cel de bagaje – accesoriu, ambele 
având o existenţă separată.

17 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact, Chișinău, 
2003, p.130.

18 Pe de altă parte, Legea aviaţiei civile prevede că bagajele pot fi transportate la bordul 
aeronavei în baza unui acord cu operatorul aeronavei (art.3). Prin acord legiuitorul sub-
înţelege contract. 

19 Bagajul de cală este bagajul care se transportă în secţia de bagaje a avionului. 
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În al treilea rând, bagajul cu etichetă de identificare este transportat în 
secţia de bagaje a aeronavei. La punctele de tranzit poate fi transferat dintr-
o aeronavă în alta, iar din motive de securitate, poate fi livrat chiar și cu un 
alt zbor20, în timp ce pasagerul, împreună cu bagajele sale de mână, se află 
în salonul aeronavei, și nu are cunoștinţă despre soarta bagajului său decât la 
aeroportul de destinaţie.

1.3. Încheierea contractului de transport aerian  
 de pasageri și bagaje

Indiferent de felul zborului, regulat sau charter, încheierea contractului de 
transport aerian cu pasagerul este obligatorie pentru cărăuș. Prin încheie-
rea contractului se înţelege realizarea acordului de voinţă asupra clauzelor lui 
esenţiale (art.679 alin.(1) Cod civil).

Mecanismul încheierii contractului presupune îmbinarea a două elemente 
principale: oferta și acceptarea21.

În acest sens, propunerea care parvine de la cărăuș poate fi calificată ca 
ofertă publică22, iar reieșind din prevederile art.981 a Codului civil, companiile 
aeriene și agenţiile de comercializare a biletelor nu pot refuza vânzarea bilete-
lor către consumatori fără a avea motive concludente pentru aceasta. În același 
timp, cărăușul nu este în drept să impună pasagerilor condiţii contractuale 
disproporţionate, ce ar determina un dezechilibru nejustificat dintre prestaţii.

Prin cumpărarea biletului la avion, pasagerul demonstrează în exterior con-
simţământul său faţă de oferta publică a cărăușului, iar în temeiul art.986 alin.
(1) din Codul civil, contractul de transport de persoane se confirmă prin bilet.

De regulă, contractul este considerat încheiat din momentul procurării bi-
letului23. Biletul de avion este nominal și nu poate fi transmis altor persoane, 
el acordă dreptul de a călători într-o singură direcţie sau tur-retur, în depen-
denţă de alegerea făcută de consumator la data procurării lui.

20 Portalul oficial al companiei aeriene „Carpatair”, http://www.carpatair.com/Passen-
ger_Services/Baggage_information/Checked_Baggage/RO/ (vizitat 02.01.2010).

21 Baieș S., Volcinschi V., Băieșu A., Cebotari V., Creţu I. Drept civil. Drepturile reale. Te-
oria generală a obligaţiilor. Volumul II. Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, Chișinău, 2005, 
p.298.

22 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.280.
23 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura 

ARC, Chișinău, 2006, p.576.
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De asemenea, biletul poate fi eliberat și pentru un grup de persoane, fiind 
numit bilet colectiv. În acest caz este necesară însoţirea lui de o lista nominală 
a tuturor pasagerilor24.

În fine, biletul de avion este valabil numai pentru data, cursa și între locali-
tăţile înscrise în el. Din nefericire, legislaţia nu oferă răspuns la întrebarea: care 
este forma contractului de transport încheiat între pasager și cărăuș?

Între forma biletului și cea a contractului de transport nu există nici o le-
gătură, deoarece cu referire la bilet legea solicită prezenţa lui materială, ca titlu 
de călătorie (art.986 Cod civil), în schimb faţă de contractul de transport de 
pasageri lipsesc careva cerinţe privitoare la formă.

Cu această ocazie, se susţine că deoarece legea nu stipulează norme obliga-
torii cu privire la forma contractului de transport de persoane, un asemenea 
contract va fi valabil și în cazul când va fi încheiat în formă verbală25, iar într-o 
altă sursă, același autor afirmă că acceptarea ofertei de către persoana fizică 
ce procură un bilet se face prin săvârșirea acţiunilor concludente26. Acţiunile 
concludente se manifestă prin achitarea costului biletului, care reprezintă ac-
ceptarea din partea pasagerului a ofertei publice făcute de compania aeriană27.

Pentru a înţelege mai bine cum stau lucrurile, pentru început este oportun 
să distingem între contractul de transport aerian de pasageri încheiat în mod 
tradiţional și cel încheiat în formă electronică. În temeiul art.208 alin.(1) din 
Codul civil, orice act juridic poate fi încheiat verbal, în scris sau în formă auten-
tică, iar actul juridic care poate fi încheiat verbal se consideră încheiat și în cazul 
în care comportamentul persoanei arată vădit voinţa de a-l încheia.

Deoarece legea admite încheierea actelor juridice prin acţiuni concludente, 
din start această modalitate o găsim cea mai adecvată în privinţa contractului 
de transport aerian de pasageri, însă ea reprezintă, de fapt, forma verbală28. 

24 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.160.
25 Chibac Gh, op.cit., p.577.
26 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.280.
27 Машин В.В. Форма договора воздушной перевозки пассажира, publicat în Юрист 

(Federaţia Rusă), nr.9, 2008, p.40-41. 
28 Trebuie să înţelegem corect că pasagerii se pot deplasa cu avionul numai în bază de con-

tract, pe care pasagerul de fapt nu îl are la mână, în schimb el (contractul) este confirmat 
prin biletul de călătorie. În legătură cu aceasta, există discuţii, deoarece de facto acest 
contract nu se încheie, călătorul nu semnează încheierea lui și nu îl vede nicicând. Așa 
cum urmează să explicăm, contractul de transport aerian totuși există, doar că forma 
încheierii lui este una verbală. Ca dovadă a încheierii contractului, călătorul primește 
biletul, care are forma scrisă. De aceea, când se utilizează expresia „cumpărarea biletului 
la avion”, prin aceasta se subînţelege încheierea contractului de transport aerian.
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Subliniem că forma verbală a contractului este acceptată în transportul auto și 
feroviar de pasageri.

Codul civil al R.M. stabilește că trebuie să fie încheiate în scris actele juridi-
ce dacă valoarea obiectului lor depășește 1000 de lei (art.210 alin.(1)), argument 
elocvent în favoarea opiniei că contractele de transport aerian de pasageri ar 
îmbrăca o formă scrisă.

Însă aici apare altă problemă, că există acte juridice a căror valoare este 
până la această limită financiară, spre exemplu, la compania „Air Moldova” 
zborul Chișinău-Sankt-Petersburg costă de la 29 euro, zborul Chișinău-Mos-
cova – de la 49 euro29.

Pe de altă parte, în susţinerea deja a formei verbale, credem că în cazul 
nerespectării formei scrise a contractului, sancţiunea decăderii din proba cu 
martori, prevăzută la art.211 alin.(1) din Codul civil, nu-și poate avea incidenţa 
în transportul aerian, unde principalul mijloc de probă este biletul.

În ce privește contractele încheiat prin Internet, dificultăţi nu există, deoa-
rece Legea comerţului electronic adaugă o nouă formă de încheiere a contrac-
telor, forma electronică, iar după puterea sa doveditoare contractul electronic se 
echivalează cu contractul întocmit în formă scrisă și este reglementat de regulile 
generale cu privire la contracte din Codul civil (art.19).

2. Biletul electronic la avion
2.1. Precizări prealabile
Biletul electronic la avion constituie o înregistrare electronică asupra vân-

zării biletului30. El reprezintă un extras din contractul de transport aerian în-
cheiat cu pasagerul, contract care se păstrează în sistemul informaţional com-

29 Portalul oficial al companiei aeriene „Air Moldova”, http://www.airmoldova.md/time-
table-ro/ (vizitat 04.01.2010).

30 În ceea ce privește termenul „electronic”, există opinii că acesta ar trebui să fie înlocuit 
cu cel de „informatic”, deoarece operaţiunile se realizează cu ajutorul dispozitivelor 
care nu pot fi calificate drept „electronice”. Totuși, cel mai frecvent în mass-media și 
prin Internet, biletul electronic îl putem întâlni cu denumirea de „e-ticketing”, ca abre-
viere din limba engleză, prefixul „e” fiind un derivat al termenului „electronic”, întâlnit 
și în alte combinaţii: e-comerţ, e-afacere, e-mail, e-semnătură, e-achiziţii etc. În ce ne 
privește, pentru a nu crea confuzii suplimentare, suntem pentru terminologia larg ac-
ceptată de teorie și practică, cu utilizarea calificativului de „electronic”.
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puterizat31 și se reduce la un сod, alcătuit din 13 cifre32, cu ajutorul căruia se 
identifică în bazele de date a companiilor aeriene: numele pasagerului, punctul 
de plecare, destinaţia, numărul cursei, orele de decolare și aterizare.

Potrivit explicaţiilor Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni, 
biletul electronic conţine aceleași informaţii ca și biletul de hârtie, doar că 
aceste informaţii nu mai sunt tipărite pe un bilet clasic, ci se află în format 
electronic, pe un site web33.

2.2. Avantajele biletului electronic la avion
Introducerea biletului electronic la avion prezintă avantaje evidente. Cel 

dintâi avantaj al biletului electronic pentru pasager constă în lipsa pericolului 
de a fi pierdut, furat sau deteriorat.

Al doilea avantaj constă în posibilitatea achiziţionării lui cât se poate de 
operativă și comodă prin reţeaua Internet și faptul că oricând poate fi dovedită 
încheierea contractului, consultând pagina web a companiei aeriene sau reţea-
ua internaţională de rezervare a biletelor34.

Cel de-al treilea avantaj îl formează accesibilitatea biletului electronic pen-
tru consumatori graţie simplificării procedurii de rezervare și cumpărare35, 
dar și alte avantaje, cum ar fi: noi deschideri către reţeaua internaţională a 
transporturilor, controlul imediat și nemijlocit asupra calităţii și volumului de 
vânzări, folosirea tehnologiilor electronice moderne36.

31 Выгодянский А.В. Современные тенденции в сфере правового регулирования 
воздушных перевозок пассажиров и грузов, publicat în Цивилизация знаний: ин-
новационный переход к обществу высоких технологий: Труды Девятой Между-
народной научной конференции Москва, 25-26 апреля 2008 г., Издательство Рос-
НОУ, Москва, p.486-489.

32 Portalul oficial al companiei aeriene Turkish Airlines, http://www4.thy.com/mybook-
ings/etinput.tk (vizitat 04.01.2010).

33 Site-ul oficial al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (A.I.T.A.), http://
www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/et.htm (vizitat 04.01.2010).

34 Остроумов Н.Н. Электронная форма договора международной воздушной пере-
возки, publicat în Закон (Federaţia Rusă), 2007, nr.7, p.121-126.

35 Мосашвили В.В. Правовые аспекты внедрения и использования электронного 
билета российскими авиаперевозчиками, publicat în Юрист (Federaţia Rusă), 2007, 
nr.10, p.2.

36 Бордунов В.Д., Елисеев Б.П., op.cit., p.12-14.
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În același timp, schimbarea biletelor din hârtie cu cele electronice au mic-
șorat esenţial cheltuielile pentru editare37, iar potrivit datelor Asociaţiei Inter-
naţionale a Transportatorilor Aerieni (A.I.T.A.), biletele electronice permit o 
economisire de 3 miliarde de euro pe an, în timp ce costurile de imprimare, 
întreţinere și vânzare a biletelor se reduc de la 10 la 1 euro38.

Prezintă interes faptul că în Republica Moldova, primul bilet electronic a 
fost vândut în anul 2005 de către agenţia Sky Alliance, pe ruta Chișinău-Fran-
kfurt-Zurich39. Dintre companiile aeriene naţionale, cea dintâi care a lansat 
vânzarea biletelor electronice prin Internet a fost Air Moldova, în anul 200740, 
după care Moldavian Airlines, în 2008, deși aceasta din urmă nu prestează încă 
serviciile prin Internet, ci doar la agenţiile autorizate.

În plan mondial, cel dintâi bilet electronic a fost pus în aplicare în 1994, însă 
sistemul de rezervări a luat amploare tocmai în anul 2001, când patru companii 
aeriene din S.U.A. – United, Delta, Northwest și Continental – care deţineau 
monopolul pe piaţa americană, au creat primul portal comun în Internet41.

Conform datelor statistice, vânzarea biletelor electronice la avion în pre-
zent domină piaţa vânzărilor prin Internet din Europa – 57,4%, urmată de ser-
viciile hoteliere (16,5%) și cele turistice (15,3%)42.

2.3. Dezavantajele biletului electronic la avion
Cu toate acestea, biletul electronic prezintă și dezavantaje. Cel dintâi dez-

avantaj este că achiziţionând biletul electronic, pasagerul se informează doar 
de pe pagina web a agenţiei de vânzări, care poate conţine și erori. Astfel apare 
întrebarea: cât de veridică este informaţia furnizată prin Internet și cine coor-
donează cu sistemul de rezervări?

37 Электронный билет. Новый способ сокращения расходов международных ави-
аперевозчиков, publicat în Воздушный Tранспорт (Federaţia Rusă) din 13 aprilie 
2005, nr.8, p.21-22.

38 http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/et.htm (vizitat 25.11.2011).
39 Portalul oficial al Agenției de știri Noutăţi-Moldova, http://newsmoldova.md/news.

html?nws_id=442397&date=2005-08-18 (vizitat 25.11.2011).
40 Portalul oficial al companiei aeriene „Air Moldova”, http://www.airmoldova.md/news-

ro/297/ (vizitat 26.11.2011).
41 Ghid introductiv în turismul electronic: e-Rezervare, din 15 august 2009, pe porta-

lul Ghid Turistic Digital, http://www.gtd20.ro/2009/08/ghid-introductiv-in-turismul-
electronic-e-rezervare/ (vizitat 26.11.2011).

42 Condratov I. Analiza statistică privind evoluţia distribuţiei serviciilor turistice în spa-
ţiul european, prin intermediul Internetului, publicat în Revista de turism (România), 
nr.4, 2007, p.46. 
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În acest context, dintre dezavantajele majore se distinge eroarea umană și 
criminalitatea informatică din sistemele de rezervare a biletelor43. Contractul 
în formă scrisă pasagerul nu îl are și acest lucru îl defavorizează atunci când 
apar situaţii conflictuale cu privire la transport44.

Ca exemplu aducem cazul unor pasageri, care în incinta aeroportului au 
aflat că cursa de avion demult a fost anulată, în timp ce pe pagina web a agen-
ţiei de rezervare a biletelor informaţia nu a fost actualizată45. Deși eroarea a 
fost remediată de către agenţia de rezervări și pasagerii au primit alte bilete 
electronice, problema rămâne a fi stringentă.

Alteori preţul afișat pe pagina web nu corespunde cu cel de pe factură, iar 
achitând costul biletului prin card bancar, se percep alte sume, deoarece prin 
Internet agenţiile omit intenţionat anumite plăţi, ca: comisionul propriu, taxa 
de aeroport, taxa de securitate, taxa specifică companiei aeriene etc.46

Cumpărând un bilet din hârtie, pasagerul comunică datele personale ce 
rămân a fi confidenţiale, în schimb prin Internet pasagerul nu are garanţii că 
informaţia sa nu va fi utilizată în scopuri infracţionale47. Chestiunea e și mai 
gravă, deoarece unul din trei consumatori care urmează să rezerve on-line un 
bilet de avion este înșelat sau indus în eroare48.

Suntem de acord că paginile web dau posibilitate de a ne informa imediat 
asupra zborurilor, tarifului, tipului aeronavei, totuși pentru navigarea prin In-
ternet sunt necesare anumite deprinderi și cunoștinţe speciale, ceea ce lipsește 

43 Horaţiu D. Aspecte juridice ale rezervărilor online, publicat în eFinance (România), 
octombrie 2006, nr.38, p.12.

44 Бордунов В.Д., Елисеев Б.П., op.cit., p.15; Бордунов В.Д. Правовые проблемы меж-
дународной перевозки по электронному билету, publicat în Авиатранспортное 
обозрение (Federaţia Rusă), 2006, nr.71, p.4-5.

45 Sistem electronic de rezervări ineficient sau eroare de agent?, publicat la 05.01.2009, 
pe portalul Ghid Turistic Digital, http://www.gtd20.ro/2009/01/sistem-electronic-de-
rezervari-ineficient-sau-eroare-de-agent/ (vizualizat 06.01.2011).

46 Ce trebuie să știţi când cumpăraţi bilete de avion online?, 09 octombrie 2009, pe porta-
lul Ghid Turistic Digital, http://www.gtd20.ro/2009/10/ce-trebuie-sa-stiti-cand-cum-
parati-bilete-de-avion-online/ (vizualizat 06.01.2011).

47 Бордунов В.Д., Елисеев Б.П. Юридические нюансы внедрения электронного би-
лета, publicat în Авиатранспортное обозрение (Federaţia Rusă), 2006, nr.69, p.8-10.

48 Protecţia consumatorilor: corecţii aduse în cazul a 50% dintre site-urile internet care 
aparţin companiilor de transport aerian și prezintă informaţii înșelătoare, publicat la 
08.05.2008, pe site-ul oficial al Centrului European al Consumatorilor Români, http://
www.eccromania.ro/noutati/corectii-aduse-in-cazul-a-50-dintre-site-urile (vizualizat 
07.01.2011).
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multor consumatori din Republica Moldova, dar alternative nu există, deoa-
rece începând cu 1 iunie 2008, A.I.T.A. a obligat toate companiile aeriene să 
elimine biletele din hârtie.

Altă problema este că consumatorul, cumpărând un bilet electronic de la 
agenţiile autorizate, este informat doar verbal cu referire la drepturile și obli-
gaţiile sale, din care reţine puţine detalii, iar dacă este prejudiciat din cauza 
necunoașterii ori a lipsei informaţiei clare în formă scrisă, i se invocă că a fost 
informat și a semnat despre aceasta la momentul procurării biletului49.

La momentul de faţă, biletele electronice la avion au substituit deja integral 
biletele din hârtie de pe piaţa Republicii Moldova, însă ele nu au încă un suport 
juridic în legislaţia naţională.

Din nefericire, după formă și conţinut, biletele electronice emise de cără-
ușii noștri lasă de dorit, ele sunt neînţelese de pasageri, cuprind multe cifre, 
abrevieri și însemne în limba engleză, dar fără a fi însoţite de explicaţii elemen-
tare. Mai mult chiar, reieșind din faptul că într-un bilet electronic esenţialul 
este codul de rezervare, numele pasagerului și datele cu privire la zbor, se emit 
și bilete cu design interior diferit.

Luând în considerare acest lucru, recomandăm emiterea de către Autorita-
tea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a unor modele-tip de bilete electro-
nice care ar fi obligatorii pentru companiile aeriene naţionale, Air Moldova și 
Moldavian Airlines.

De asemenea, recomandăm ca la momentul procurării biletului, pasagerului 
să i se ofere și un exemplar în formă scrisă al contractului de transport aerian de 

49 Există agenţii de comercializare a biletelor la avion, dar și companii aeriene care deși nu 
vând bilete electronice prin Internet, totuși pe site-ul oficial nu au expuse clauzele con-
tractuale în limba de stat, ci doar în limba engleză, și fără actualizări. În așa mod, contrar 
prevederilor art.19 din Legea privind protecţia consumatorilor, pasagerii sunt lipsiţi de 
dreptul lor de a fi informaţi în mod complet, corect și precis, asupra condiţiilor contractu-
ale, iar cel mai grav este că în caz de litigiu, acești pasageri nu pot dobândi în scris clauzele 
contractuale în limba de stat, decât la sediul companiei aeriene și cu acordul directorului 
general. În acest context, analizând și mecanismul vânzării biletelor de către compania Air 
Moldova, am estimat că deși în mass-media și pe panourile publicitare sunt expuse preţuri 
mici și atractive, în fapt, acestea sunt eronate și nu coincid cu costul real ce urmează să-l 
achite consumatorul la momentul procurării biletului. Motivul ar fi că preţurile publicita-
re nu includ și taxele suplimentare. Însă mai mult ca atât, sumele nu coincid nici în privinţa 
costului real, fără taxe adiţionale. Сa exemplu în acest sens vom aduce cursa Chișinău-Mi-
lan, în care figurează suma – „de la 69 de euro”, pe când costul de fapt al biletului la oficiile 
de vânzări Air Moldova constituie 229 euro și taxele 22,7 euro, prin urmare, un bilet într-o 
singură direcție la cursa Chișinău-Milan poate fi cumpărat doar cu 251,7 euro. 
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pasageri. Dacă biletul se cumpără prin reţeaua Internet, atunci împreună cu bile-
tul electronic să i se transmită și clauzele contractului, la fel în formă electronică.

2.4. Rezervarea biletelor prin Internet.  
 Momentul încheierii contractului

Ofertele făcută prin Internet sunt adevărate oferte de a contracta numai 
dacă conţin toate elementele esenţiale ale viitorului contract și reflectă voinţa 
ofertantului de a fi legat prin acceptarea ofertei.

Fiind afișate pe pagina web, se prezumă că consumatorul mai întâi a luat 
cunoștinţă cu regulile de călătorie, după care, în temeiul art.687 din Codul 
civil, își exprimă acordul de a accepta oferta.

Acceptarea produce efecte din momentul în care este recepţionată de ofer-
tant. Însă acţiunea respectivă este numai o rezervare a biletului la avion. Re-
zervarea nicidecum nu poate coincide cu încheierea contractului de trans-
port aerian de pasageri.

Acceptarea de către consumator a ofertei de vânzare a biletului la avion din 
Internet este numai un angajament prealabil sau o rezervare care nu atrage 
careva efecte juridice.

Primind rezervarea on-line, compania aeriană sau agenţia informează con-
sumatorul prin e-mail sau telefon asupra termenului în care trebuie să facă 
plata aferentă biletului de avion rezervat. Numai după ce achitarea a fost efec-
tuată (prin transfer bancar, în numerar etc.), consumatorul primește biletul 
electronic prin e-mail sau fax. Altfel rezervarea se anulează50. Mai mult ca atât, 
în Uniunea Europeană pasagerii pot primi deja bilete electronice și pe telefonul 
mobil cu acces la Internet51.

Așadar, contractul de transport aerian de pasageri poate avea doar caracter 
real, spre deosebire de cel auto în care călătorul mai întâi urcă în vehicul după 
care achită preţul și încheie, în așa mod, contractul de transport. În transpor-
tul aerian consensualismul respectiv nu poate fi acceptat, deoarece pasagerul 
are acces în avion numai după ce a procurat biletul de călătorie.

50 Котиков В.И., Быков В.В. Автоматизированные системы заказа и бронирования 
авиабилетов III поколения, publicat în Вестник Высшей Коммерческой Школы 
„Авиабизнес” (Federaţia Rusă), 2007, nr.1, p.22-26.

51 Portalul oficial al companiei aeriene „Air France”, http://www.airfrance.com/MQ/fr/com-
mon/guidevoyageur/e_services/e_services_mobilecheckin_frdom.html (vizitat 27.11.2011).
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Cu toate că încheierea contractului se înregistrează în sistemul electronic 
de rezervare de la data achitării preţului, pe paginile web consumatorii sunt 
atenţionaţi să ia cu ei și confirmarea scrisă a biletului.

În schimb, dacă consumatorul cumpără biletul electronic de la biroul agen-
ţiei de vânzări, aceste clauze contractuale îi sunt explicate în mod verbal, în 
legătură cu care unele agenţii mai solicită și semnătura consumatorului, ca 
dovadă a informării sale.

Natura juridică a biletului electronic. Interes prezintă și natura juridică 
a biletului electronic. Conform prevederilor Legii nr.264 din 15.07.2004 cu 
privire la documentul electronic și semnătura digitală52, documentul electronic 
beneficiază de protecţie juridică egală cu cea a documentului pe suport de hâr-
tie (art.17). Prin urmare, biletele electronice sunt echivalate cu cele de hârtie.

În același timp, la art.4 al Legii nr.284 din 22.07.2004 privind comerţul elec-
tronic53 contractul electronic este definit ca totalitatea documentelor electroni-
ce ce constituie contractul de drept civil, iar din art.19 deducem că contracte-
lor electronice li se aplică prevederile generale cu privire la contracte, stipulate 
în Codul civil al R.M., și după puterea sa juridică, contractul electronic se echi-
valează cu contractul întocmit în formă scrisă și semnat de părţi.

Conţinutul biletului electronic. Un alt aspect discutabil ţine de conţinutul bi-
letului electronic. Spre regret, Convenţia de la Montreal nu face delimitare între 
biletul tradiţional și cel electronic54, lăsând fără o reglementare clară care ar fi re-
chizitele obligatorii din conţinutul biletului la avion. Singura cerinţă faţă de men-
ţiunile din bilet este indicarea punctelor de plecare și de destinaţie (art.3 alin.(1)).

Din aceste motive, în doctrină se susţine că reglementarea acestui aspect, 
inclusiv cerinţele faţă de biletul electronic, revine statului55. De chestiunea 
dată este preocupată și Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile, care încă 
în anul 2003 a stabilit că în contractele încheiate prin Internet, unele state dis-
pun de legi speciale privind protecţia drepturilor consumatorilor, pe când în 

52 Legea nr.264 din 15.07.2004 cu privire la documentul electronic și semnătura digitală, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.132-137/740 din 06.08.2004. 

53 Legea nr.284 din 22.07.2004 privind comerţul electronic, publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr.138-146/741 din 13.08.2004.

54 Бордунов В.Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. Издатель-
ство: НОУ ВКШ „Авиабизнес”, Москва, 2007, p.201-202.

55 Бордунов В.Д., Елисеев Б.П., op.cit., p.17; Мосашвили В.В. Правовые аспекты вне-
дрения и использования электронного билета российскими авиаперевозчиками, 
publicat în Юрист (Federaţia Rusă), 2007, nr.10, p.2-4
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alte state se aplică regulile dreptului comun. Răspunsul a fost că soluţionarea 
problemei ţine de competenţa fiecărui stat56.

Însă în legislaţia naţională vedem că biletul electronic nu are o consacrare 
legală, în timp ce în Federaţia Rusă și Ucraina biletul electronic este reglementat 
în codurile aeriene, iar modelul-tip este stabilit de Ministerul Transporturilor57.

3. Conţinutul contractului de transport aerian  
de pasageri și bagaje

3.1. Trăsături caracteristice
În temeiul art.984 din Codul civil, cărăușul este obligat să transporte pasa-

gerul și bagajele în termenele stabilite de lege sau de contract. De regulă, timpul 
decolării și aterizării este afișat în regim online pe paginile web a companiilor 
aeriene și se respectă cu exactitate, cu excepţia unor situaţii meteorologice de-
favorabile care pot genera întârzierea sau anularea zborurilor.

O obligaţie importantă a cărăușului este de a acorda pasagerului locul pre-
văzut în biletul de călătorie, iar în cazul imposibilităţii, cărăușul este obligat să-i 
ofere pasagerului, cu consimţământul acestuia, un alt loc, fie și de clasă superioa-
ră, dar fără achitarea diferenţei. Dacă pasagerului i s-a oferit un loc de clasă infe-
rioară, cărăușul este obligat să-i restituie pasagerului diferenţa de cost al biletului.

Pentru persoanele cu mobilitate redusă, cărăușul este obligat să ofere asis-
tenţă la îmbarcare, iar împreună cu serviciile aeroportuare trebuie să asigure 
echipamente, braţe speciale pentru fotolii, cărucioare de bord, wc-uri, precum 
și elemente de iluminare favorabile în acest scop58.

La bordul aeronavei, cărăușul este obligat să informeze pasagerii despre 
regulile de comportare în timpul zborului, să arate locul de aflare a măsurilor 

56 Всемирная авиатранспортная конференция Проблемы и возможности либера-
лизации, Монреаль, 24-29 марта 2003 года, publicată pe site-ul oficial al Organizaţiei 
Internaţionale a Aviaţiei Civile (O.I.A.C.), http://www.icao.int/icao/en/atb/atconf5/
docs/ATConf5_wp082_ru.pdf (vizitat 24.11.2011).

57 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 8 ноября 2006 г. N 
134 „Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной 
квитанции в гражданской авиации”, publicat în Российская газета Федеральный 
выпуск N 4285 от 02.02.2007.

58 pct.280 din Programul Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului R.M. nr.1034 din 16.10.2000, publicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.133-136/1142 din 26.10.2000.
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individuale de securitate, zonele de ieșire în caz de avarie și posibilităţile de 
acordare a asistenţei medicale59.

Contractul de transport generează pentru cărăuș și alte obligaţii, cum ar fi: 
menţinerea în stare bună a aeronavei, asigurarea securităţii în timpul zboru-
lui, iar în caz de întrerupere a zborului, să asigure transportarea pasagerului 
și bagajelor lui la destinaţie cu cel mai rapid mijloc de transport. Dacă acest 
lucru nu este posibil, atunci cărăușul urmează să restituie pasagerului valoarea 
biletului, proporţional distanţei rămase neparcursă60.

Cărăușului îi revine dreptul de a controla, din motive de siguranţă a zboru-
lui, pasagerii și bagajele lor. Bagajele pot fi verificate și în absenţa pasagerului, 
atunci când acesta nu este prezent pentru a i se putea cere o autorizare, de aici 
decurge și dreptul cărăușului de a refuza bagajele ce nu corespund cerinţelor 
de transport, în timp ce pasagerii care refuză să se supună controlului, nu vor 
fi admiși la îmbarcarea în aeronavă.

Ca excepţie în acest sens, potrivit art.17 alin.(3) din Legea privind secu-
ritatea aeronautică, nu se supun controlului de securitate Președintele R.M., 
Președintele Parlamentului, Prim-ministrul, precum și șefii de state, de parla-
mente și de guverne aflaţi în vizită oficială în Republica Moldova.

Obligaţia de bază a pasagerului este să achite taxa de transport, care potri-
vit art.985 alin.(2) din Codul civil, se plătește până la transportarea сălătorului 
și bagajului.

Pasagerul urmează să verifice biletul primit, dacă corespunde cererii sale, 
și să se prezinte la aeroport cu cel puţin 40 de minute înainte de zbor, pentru 
a reuși la înregistrare, altfel, întârzierea sa duce la pierderea locului. Pasagerul 
trebuie să prezinte pașaportul cu viza ţării de destinaţie, biletul avia și alte acte 
necesare pentru a intra în ţara de destinaţie, iar lipsa acestora dă drept cărău-
șului de a refuza îmbarcarea pasagerului.

O altă obligaţie a pasagerului se referă la respectarea regulilor de trans-
portare a bunurilor ce pot pune în pericol sănătatea și viaţa altor pasageri și a 
echipajului, vinovatul fiind pasibil chiar de privaţiune de libertate.

Dispozitivele electronice ca: telefoane mobile, CD și DVD player, televi-
zoare portative, radiourile etc., pot avea efecte negative asupra sistemului de 
zbor, de aceea pasagerii sunt obligaţi să nu le folosească în timpul zborului. În 

59 Portalul oficial al companiei aeriene S7, http://www.s7.ru/ru/flight_info/flying_with_
us/passengers_transporting.html (vizualizat 12.01.2010).

60 Савичев Г.П. Договор воздушной перевозки. Издательство МосковскогоУнивер-
ситета, Москва, 1963, p.60.
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timp ce computerele de tip laptop, casetofoanele, camerele video și aparatele de 
fotografiat, sunt interzise numai la decolarea și aterizarea avionului.

Pasagerul mai este obligat să se conformeze dispoziţiilor comandantului 
aeronavei care, potrivit art.10 din Legea aviaţiei civile, este responsabil pen-
tru deciziile finale privind toate etapele de zbor ale aeronavei, precum și pentru 
menţinerea disciplinei și a ordinii la bord.

Totodată, pasagerilor li se interzice: să creeze situaţii care pun în pericol se-
curitatea zborului, vieţii pasagerilor și membrilor echipajului; să insulte verbal 
sau fizic; să consume băuturi alcoolice, în afară de cele servite la bordul navei; 
să utilizeze echipamentul de salvare fără indicaţiile corespunzătoare ale echi-
pajului; să deterioreze bunurile companiei și să le scoată de la bordul navei, de 
pe teritoriu; să fumeze la bordul navei61.

Pasagerul este în drept să transporte gratuit bagaje în salonul aeronavei, 
numai ca greutatea lor să nu depășească limita admisă. Spre exemplu, la cur-
sele efectuate de către „Air Moldova” normele de transportare gratuită a baga-
jului pentru biletul business clasa este până la 30 de kg, cu excepţia zborurilor 
spre Moscova – 40 kg și Istanbul – 50 kg, iar în econom clasa, norma este până 
la 20 de kg, cu excepţiile deja menţionate62.

Transportarea bagajelor care depășesc cantitatea admisă gratuit, este supu-
să unor tarife63.

La fel, în schimbul unei taxe suplimentare, pasagerii pot efectua o declara-
ţie specială de interes asupra bunurilor din bagaje, iar dacă au fost prejudiciaţi, 
vor fi despăgubiţi la valoare sumei declarate64.

Cu acordul cărăușului, pasagerul este în drept să transporte și animale do-
mestice, dacă sunt așezate într-un ambalaj corespunzător și însoţite de toate 
documentele necesare (certificate sanitare, de vaccinare, permise de intrare sau 
alte documente cerute de ţările de intrare sau tranzit). Majoritatea companiilor 
aeriene prevăd că responsabilitatea pentru animale și-o asumă pasagerul65.

61 Portalul oficial al companiei aeriene Aeroflot, http://www.aeroflot.ru/information.
aspx?ob_no=5936 (vizitat 04.01.2010).

62 Portalul oficial al companiei aeriene Air Moldova, http://airmoldova.md/flightrules-
ro/luggage-ro/ (vizitat 04.01.2010).

63 Pasagerilor ce călătoresc cu copii până la 2 ani, li se permite să transporte în salon și un 
cărucior.

64 Mihalache I. Unele aspecte referitoare la declararea valorii încărcăturii la încheierea 
contractelor de transport aerian de mărfuri și pasageri, publicat în Revista Naţională 
de Drept, 2008, nr.10, p.54.

65 Portalul oficial al companiei aeriene Tarom, http://www.tarom.ro/termeni-si-conditii-
de-calatorie/articolul-9-bagaje.html (vizitat 12.11.2011).
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Încetarea contractului de transport aerian de pasageri. Reieșind din cu-
prinsul art.992 a Codului civil, rezilierea contractului din iniţiativa pasageru-
lui se poate face: a) cu achitarea de despăgubiri cărăușului, și b) fără achitarea 
despăgubirilor. Consecinţele depind de motivul rezilierii66.

Consultând pagina web a companiei Air Moldova, desfacerea contractului 
din iniţiativa pasagerului de fiecare dată este însoţită de achitarea unei penalităţi 
impuse de cărăuș, care este diferită, în funcţie de nota tarifară a fiecărui zbor.

Spre exemplu, pentru schimbarea datei la zborul Chișinău-Frankfurt, pe-
nalitatea este de 40 euro, iar pentru rambursarea biletului – 50 de euro, în timp 
ce la zborul Chișinău-București, penalitatea există doar în privinţa rambursă-
rii biletului.

În schimb pasagerul nu poate fi obligat la plata penalităţilor atunci când 
este previzibil că vor avea loc întârzieri în orarul de zbor.

3.2. Despăgubirea pentru pierderea și deteriorarea bagajelor
Bagajele sunt bunurile de uz personal și alte obiecte pe care le ia o persoană 

cu sine în călătorie67. Acestea se clasifică în: a) bagaje neînregistrate (de mână), 
aflate în paza călătorului, și b) bagaje înregistrate, care se transmit cărăușului și 
sunt transportate separat de călător în secţia de bagaje a mijlocului de transport68.

Bagajele neînregistrate, numite și bagaje de mână, sunt acelea care pentru 
volumul lor redus sau greutatea mică, rămân în posesia pasagerului în timpul 
deplasării și sunt transportate gratuit în limitele prevăzute de lege69.

Conform prevederilor de la art.17 alin.(2) a Convenţiei de la Montreal, cu 
unele excepţii, transportatorul nu poartă răspundere în caz de distrugere, pier-
dere sau avarie a bagajelor de mână.

Aceеași reglementare este prezentă și în art.989 alin.(2) din Codul civil al 
R.M., că cărăușul nu este răspunzător pentru pierderea bagajelor de mână care 
au rămas sub supravegherea călătorului, cu excepţia cazului când acesta va de-
monstra vinovăţia cărăușului.

66 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura 
ARC, Chișinău, 2006, p.582.

67 Bloșenco A. Drept civil. Note de curs. Editura Cartdidact, Chișinău, 2003, p.129.
68 Reguli de transportare a bagajului, pe portalul oficial al Aeroportului Internaţional 

Chișinău, http://www.airport.md/luggage_md/ (vizitat 12.11.2011).
69 Гражданское право. Учебник. 4-е издание. Том 2. Под редакции А.П.Сергеева, 

Ю.К.Толстого. Издательство Проспект. Москва, 2005, p.471.
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Cu alte cuvinte, atâta timp cât bagajele nu au fost înregistrate, ele nu se află 
în grija transportatorului și acesta nu are de ce să răspundă, deoarece nicăieri 
nu figurează că i-ar fi fost predate.

Spre deosebire de cele neînregistrate, bagajele înregistrate formează obiec-
tul material al contractului de transport. Aceste bagaje fie că depășesc volumul 
sau greutatea prevăzută pentru bagajele de mână, fie, deși nu depășesc aceste 
limite, călătorul nu dorește să le aibă în paza sa, încheind astfel contractul de 
transport de bagaje70.

În consecinţă, tocmai pentru că au fost predate în grija cărăușului, bagajele 
se consideră pierdute dacă nu au sosit la destinaţie în termen de 21 de zile de 
la data la care ar fi trebuit să sosească și pasagerul este în drept să își exercite 
împotriva cărăușului drepturile ce decurg din contract.

Cărăușul e răspunzător pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea ba-
gajelor numai dacă evenimentul care a provocat dauna s-a produs în timpul 
călătoriei aeriene. Prin călătorie aeriană se înţelege perioada în care bagajele 
se află în paza transportatorului: în aerodrom, la bordul aeronavei sau în alte 
locuri, cum ar fi situaţiile de coborâre în afara aerodromului71.

Așadar, cărăușul e răspunzător de bagaje nu doar când acestea se află la 
bordul aeronavei, ci și pe parcursul tuturor operaţiunilor de îmbarcare, debar-
care, depozitare, de la momentul când bagajele sunt predate transportatorului 
și până la momentul când acestea sunt returnate proprietarului.

Transportatorul devine răspunzător pentru daunele survenite de pe urma 
distrugerii, pierderii sau deteriorării bagajului înregistrat, cu condiţia ca eve-
nimentul ce a provocat distrugerea, pierderea sau deteriorarea să fi avut loc la 
bordul aeronavei sau în perioada în care transportatorul avea în grija sa ba-
gajul înregistrat. Cărăușul nu va fi răspunzător numai dacă dauna a survenit 
datorită unui defect al bagajului, a calităţii sau a viciului acestuia.

Răspunderea cărăușului faţă de pasager va reieși din contractul de trans-
port de pasageri și numai la prezentarea buletinului de bagaje, singura dovadă 
a înmânării bagajului la transport.

În privinţa bagajelor neînregistrate, există prezumţia de nevinovăţie a trans-
portatorului aerian, iar pentru a-i putea atrage răspunderea, pasagerul trebuie 
să dovedească vina transportatorului, a prepușilor sau a mandatarilor săi.

70 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Editura Car-
tier, Chișinău, 2006, p.284.

71 Michel A. Droit des transports terrestres, aériens et maritimes interne et internatio-
naux. Editions Dalloz Sirey, 2007, p.95-96.
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Nu mai este nevoie de trecerea celor 21 de zile de la data când bagajul ar fi 
trebuit să ajungă, tocmai pentru că transportatorul nu are cunoștinţă de exis-
tenţa acestor bagaje (neînregistrate), iar pasagerul este singurul care știe mo-
mentul când și-a pierdut bagajul.

Conform opiniilor majoritare, expuse în doctrină și jurisprudenţă, din mo-
tivul că bagajele de mână rămân tot timpul la dispoziţia și în grija pasagerului, 
răspunderea pentru eventualele pierderi sau degradări ale acestora are o natu-
ră delictuală, iar nu contractuală72. Ca exemplu este adus cazul când bagajul 
unui pasager arde din cauza altui pasager care a introdus în salon materii in-
flamabile, iar cărăușul va fi răspunzător, fiindcă din neglijenţă nu a împiedicat 
introducerea acelor substanţe periculoase în mijlocul de transport73.

Exemplu din practica judiciară a Republicii Moldova: la vama Aeropor-
tului Internaţional Chișinău, pasagerul, care se deplasa potrivit rutei Chișinău-
București-Dubai, a declarat camera de luat vederi, însă ulterior nu a înregistrat 
bagajul, ci la luat cu el în salonul aeronavei unde bunul a și dispărut.

Colegiul civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. 
a constatat că circumstanţele pricinii denotă cu certitudine că pasagerul nu a pre-
dat bagajul companiei aeriene și ultima nu a primit vreun bagaj din partea aces-
tuia. Acest fapt a fost dovedit incontestabil în ședinţa judiciară prin lipsa în mate-
rialele dosarului, inclusiv în biletul de călătorie și în declaraţia călătorului, a unei 
menţiuni de predare a bagajului și de recepţionare a acestuia de către companie.

Pasagerul deţinea bagajul neînregistrat, iar vina transportatorului în legă-
tură cu pierderea acestuia nu a fost dovedită. Ca urmare, instanţa a pronunţat o 
hotărâre de respingere a cererii prin care reclamantul solicita repararea prejudi-
ciului material și moral, considerând-o ca fiind neîntemeiată74.

Așadar, în cazul pierderii sau deteriorării bagajelor de mână ale pasageru-
lui, transportatorul aerian nu este răspunzător, afară de cazul când dauna este 
rezultatul neglijenţei sale sau a prepușilor săi.

72 Гражданское право в 4-х томах. Обязательственное право. Том IV. Учебник. 3-е изда-
ние (Аutor – В.В.Витрянский). Под редакции Е.А.Суханова, Москва: „WoltersKluwer”, 
2006, p.150; Mihalache I. Natura juridică a răspunderii civile a cărăuşului în transportul 
aerian al Republicii Moldova, publicat în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai” (Cluj-
Napoca, România), 2008, nr.1, p.199. 

73 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Editura All Beck, București, 2003, p.225.
74 Practica cu privire la cauzele civile a Curţii Supreme de Justiţie din R.M. Decizia Co-

legiului civil și de contencios administrativ nr.2ra-27/2005 din 26.01.2005, publicată în 
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4, anul 2005, p.18. 
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În ceea ce privește lucrurile personale ale pasagerului, care au fost lăsate 
temporar la camerele de păstrare ale aeroportului, păstrarea lor se realizează 
în baza contractului de depozit, reglementat de art.1086-1111 din Codul civil.

Primirea spre transportare a animalelor domestice se face numai cu con-
diţia că pasagerul își asumă toată responsabilitatea pentru ele. Transportarea 
acestora se efectuează în containere speciale și numai în salonul aeronavei. 
Greutatea se plătește conform tarifelor pentru bagaj, iar masa admisibilă nu 
trebuie să depășească 8 kg și suma dimensiunilor – 115 cm75.

Încălcarea normelor de transportare pe cale aeriană a bagajelor este califica-
tă ca contravenţie administrativă. Conform art.216 din Codul contravenţional al 
Republicii Moldova, încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor pericu-
loase la bordul aeronavei se sancţionează cu o amendă de la 30 la 50 de unităţi 
convenţionale care se aplică persoanelor fizice, iar la transportul încărcăturilor 
periculoase în lipsa autorizaţiei corespunzătoare, amenda este cuprinsă între 200 
și 300 unităţi convenţionale și revine persoanelor cu funcţie de răspundere76.

În comparaţie cu regulile Codului cu privire la contravenţiile administrative 
din 1985 aflat în vigoare până în 2010,77 noul Cod contravenţional cuprinde 
sancţiuni mult mai severe78. Pe când la transportul feroviar, sancţiunile sunt 

75 Transportarea animalelor domestice, pe portalul companiei „Air Moldova”, la http://
www.airmoldova.md/flightrules-ro/domestic-animals-ro/ (vizitat 21.12.2011).

76 Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI adoptat la 24.10.2008, publi-
cat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/15 din 16.01.2009.

77 Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova, aprobat prin 
Legea R.S.S. Moldovenești din 29.03.1985, publicat în Veștile Sovietului Suprem și ale 
Guvernului R.S.S. Moldovenești, 1985, nr.3.

78 Conform art.114 din vechiul Cod cu privire la contravenţiile administrative, încălcarea 
regulilor de transportare în transportul aerian a substanţelor sau obiectelor periculoase 
atrăgea după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de până la 5 unităţi conven-
ţionale, iar persoanelor cu funcţii de răspundere – până la 10 unităţi convenţionale. Ca con-
cluzie, în textul noului Cod contravenţional estimăm o majorare de 10 ori a valorii amenzii 
atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele cu funcţie de răspundere, în caz de 
încălcare de către aceștea a regulilor de transport a încărcăturilor periculoase la bordul 
aeronavei. Expunându-ne părerea, apreciem noile prevederi ale Codului contravenţional 
și adăugăm că introducerea acestora este binevenită, pe motiv că activitatea mijlocului de 
transport aerian este legată de un izvor de pericol sporit, iar înăsprirea sancţiunilor con-
tribuie la securitatea zborului. Aducem ca exemplu că în multe state, inclusiv în S.U.A., se 
aplică despăgubirile punitive, care constau în achitarea cu titlu de sancţiune de către pârât a 
contravalorii prejudiciului în mărime dublă, triplă etc. Acesta este principalul motiv pentru 
care în Statele Unite instanţele judecătorești acordă despăgubiri sub 200 mii dolari extrem 
de rar, de regulă acestea fiind de 5 mln dolari, iar în unele cazuri și suma de 25 mln dolari
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cuprinse chiar în Codul transportului feroviar al Republicii Moldova79.
Lucrurile care pot fi transportate în bagaje le stabilește fiecare companie 

aeriană în parte, ţinând cont de regulile (ce poartă caracter recomandativ) 
Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (A.I.T.A.).

Spre exemplu, în salonul aeronavelor companiei aeriene Air Moldova, din mo-
tive de siguranţă pasagerului îi este interzis să transporte în bagaj: substanţe ex-
plozive, materiale iritante sau ofensive, gaze comprimate (butan, propan, oxigen), 
materiale corozive (acizi, acumulatori, mercur, produse alcaline), lichide și solide 
inflamabile (acetona, gaze lichefiate, alcool industrial, chibrituri, brichete), ma-
teriale magnetice, substanţe otrăvitoare (arsenic, cianuri, insecticide), materiale 
oxidante (decoloranţi, nitraţi, peroxizi), materiale radioactive, arme ofensive80.

Lista încărcăturilor periculoase transportarea cărora fără permisiunea Gu-
vernului R.M. este interzisă pe teritoriul ţării o găsim în Anexa nr.2 la Hotă-
rârea Guvernului R.M. nr.45 din 24.01.94 „Cu privire la reglementarea trans-
portării încărcăturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova și lichidarea 
consecinţelor eventualelor avarii”81.

3.3. Aspecte de procedură (înaintarea reclamaţiei)
În situaţia în care la destinaţie bagajul lipsește sau bunurile din el sunt de-

teriorate, pasagerul trebuie să se adreseze la serviciul Lost and Found (Biro-
ul de obiecte pierdute) din incinta aeroportului, care va efectua înregistrarea 
reclamaţiei. Pasagerul va prezenta biletul la avion, buletinul de bagaje și va 
completa un formular special – P.I.R. (Property Irregurarity Report) în care va 
indica cu precizie lucrurile aflate în bagaj82.

79 Potrivit art.151 din Codul transportului feroviar al R.M., în cazul descoperirii în bagaje-
le predate spre transport a obiectelor a căror transportare este interzisă, expeditorul plă-
tește amendă în mărime înzecită a costului transportului de bagaje dacă, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, aceasta nu implică răspunderea contravenţională sau penală.

80 Regulile de transportare a pasagerilor și bagajelor cu aeronavele companiei aeriene Air 
Moldova pot fi consultate pe site-ul oficial al companiei, http://www.airmoldova.md/
flightrules-ro/luggage-ro/(vizualizat 31.12.2009).

81 Hotărârea Guvernului R.M. nr.45 din 24.01.94 „Cu privire la reglementarea transportării 
încărcăturilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova și lichidarea consecinţelor even-
tualelor avarii”, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1/26 din 31.01.1994.

82 Menţionăm că adeseori pasagerii completează formularul în mod fals, indicând obiecte 
de valoare în speranţa unei despăgubiri mai mari, dar astfel bagajul nu mai poate fi 
recunoscut în procesul de căutare. Datele lăsate de pasager sunt introduse în sistemul 
internaţional de căutare a bagajelor – World Tracer, fără de care șansele ca bagajele 
întârziate să ajungă la destinaţie sunt minime. 
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Adresarea pasagerului cu o reclamaţie prealabilă către compania aeriană 
este obligatorie. Potrivit art.31 alin.(4) din Convenţia de la Montreal, dacă în 
termenul prevăzut nu a fost înaintată nici o reclamaţie, împotriva transportato-
rului nu mai poate fi înaintată nici o acţiune, afară de cazul de fraudă a acestuia.

Prin reclamaţie se înţelege o adresare pe care destinatarul bagajului este 
obligat să o facă către transportator în scopul de a-și recupera bagajul sau valoa-
rea acestuia, iar în caz de litigiu, să poată înainta acţiunea în judecată.

În caz de deteriorare a bunurilor din bagaj, pasagerul trebuie să adreseze 
transportatorului o reclamaţie imediat după descoperirea deteriorării și cel 
mai târziu într-un interval de 7 zile de la data primirii, pentru bagajele înregis-
trate, și de 14 zile de la data primirii, pentru mărfuri. Iar în caz de întârziere, 
reclamaţia trebuie făcută cel mai târziu într-un termen de 21 de zile de la data 
la care bagajele au fost puse la dispoziţia pasagerului.

Reclamaţia trebuie formulată în scris și depusă în termenul menţionat mai 
sus. Dacă reclamaţia nu a fost făcută, atunci nici o acţiune judiciară nu va pu-
tea fi întreprinsă împotriva transportatorului, cu excepţia cazului de fraudă 
din partea acestuia.

În Codul civil al R.M. obligaţia de a înainta în prealabil o reclamaţie este 
prevăzută în art.1020. La o examinare mai atentă, constatăm că conţinutul ar-
ticolului se referă doar la încărcături, fără a se face referire la bagaje, astfel încât 
iniţial s-ar putea crede că legiuitorul a avut în vedere numai transportul de 
mărfuri, nu și cel de bagaje83.

Problema dată este abordată și în doctrina de specialitate. Există autori 
(П.В.Ремишевский, Д.Лесняк) care sunt de părerea că instanţa nu ar fi în drept 
să refuze în primirea cererii și în examinarea cauzei civile doar pentru motivul 

83 În practica judiciară naţională, atunci când bagajele întârzie să parvină sau ajung în 
formă deteriorată, de regulă, pasagerii fac o adresare prealabilă, în formă scrisă, la Bi-
roul obiecte pierdute a aeroportului, iar în caz de dezacord cu despăgubirea propusă de 
compania aeriană, înaintează acţiune în judecată. Expunându-ne opinia, considerăm 
că înaintarea unei reclamaţii prealabile faţă de transportator în legătură cu întârzierile, 
lipsurile sau alte probleme ce vizează bagajele este obligatorie, ca și în cazul mărfurilor, 
chiar dacă Codul civil al Republicii Moldova nu face o delimitare clară sub acest aspect. 
Deși în Republica Moldova încă nu există o legislaţie civilă aeriană, obligaţia pasage-
rului de a înainta mai întâi o pretenţie scrisă către transportator în cazul întârzierii, 
pierderii sau a lipsurilor din bagaje, este expres menţionată la art.26 din Convenţia de 
la Varșovia și art.31 din Convenţiei de la Montreal, la art.1021 din Codul civil al Repu-
blicii Moldova, precum și în legislaţia civilă feroviară și rutieră, și anume: art.156 din 
Codul transportului feroviar, art.49 din Codul transporturilor auto și pct.86-89 din 
Regulamentul transportului auto de călători și bagaje. 
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că pasagerul nu a făcut în prealabil o reclamaţie către transportator. Ei susţin că 
legislaţia internaţională își are aplicabilitatea numai în măsura în care normele 
acesteea nu contravin prevederilor constituţionale. Constituţiile statelor demo-
cratice garantează dreptul fiecărui cetăţean de a se apăra pe cale judiciară, iar 
această regulă își are prioritatea asupra dispoziţiilor Convenţiei de la Montreal.

În susţinerea celor relatate, sunt aduse exemple din practica judiciară a Federa-
ţiei Ruse care dovedesc că pasagerul poate veni cu acţiune împotriva transportato-
rului aerian chiar dacă nu a depus o reclamaţie în termenii ceruţi de Convenţie84.

În Comentariul Codului civil al R.M. se menţionează că omiterea termenu-
lui de înaintare a pretenţiei duce la pierderea dreptului la acţiune, iar instanţa 
nu poate repune părţile în termenul de înaintare a pretenţiei. Dacă este depusă 
o acţiune în judecată fără a se formula, în prealabil, o pretenţie, instanţa va re-
fuza primirea cererii, iar dacă cererea a fost primită, ea va fi scoasă de pe rol85.

Făcând o cercetare cu referire la „Regulile transportului aerian de pasageri 
și bagaje” ale mai multor companii aeriene, estimăm că această problemă este 
interpretată diferit, de la caz la caz, și anume: – compania Wizz Air subliniază 
că dacă pasagerul nu depune nici o reclamaţie la sosire, este exonerată de orice 
răspundere86; – Air Berlin acceptă pentru pasagerii săi ca în caz de pierdere a 
bagajului reclamaţia să nu fie prescriptibilă87; – în alte cazuri transportatorii 
nici nu amintesc despre existenţa unei căii prealabile de adresare.

Motivele pentru care bagajele nu ajung odată cu pasagerul la destinaţie pot fi diferite:
a) bagajul a fost încărcat într-o aeronavă cu altă destinaţie decât cea a pasage-

rului;

84 Ремишевский П.В. Гражданско-правовая ответственность перевозчика по дого-
вору воздушной перевозки, în Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. Москва, 2007, p.24; Лесняк Д. Основные 
проблемы с которыми сталкиваются пассажиры при перелетах авиатранспор-
том – несвоевременное отправление рейса, утрата или повреждение багажа 
или груза, вещей находящихся при пассажире, а также причинение вреда жиз-
ни или здоровью пассажира, publicat în Общества защиты прав потребителей 
„Общественный контроль”, 2008, pe site-ul oficial al Asociaţiei Interregionale pentru 
Apărarea Drepturilor Consumatorilor din Federaţia Rusă, http://ozpp.ru/pr/articles-
own/2008/10/13/articles-own_13938.html (vizualizat 22.12.2011).

85 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.614.

86 Portalul oficial al companiei aeriene Wizz Air – http://wizzair.com/useful_informati-
on/baggage/?language=RO (vizitat 27.12.2011).

87 Portalul oficial al companiei aeriene Air Berlin – http://www.airberlin.com/site/flug_
gepaeck_luggage.php?LANG=fra (vizitat 27.12.2011).
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b) lipsește eticheta pe bagaj, se poate desprinde pentru că nu este bine lipită 
sau se rupe mânerul pe care a fost pusă;

c) supracontrol de securitate pentru bagajele care necesită un control special;
d) condiţii atmosferice care tergiversează transferul bagajelor de la un avion la altul;
e) restricţii de greutate impuse de unele aeronave etc.

Practica demonstrează că un bagaj întârziat ajunge în posesia pasagerului 
în aproximativ 48 de ore, iar majoritatea companiilor aeriene au servicii gra-
tuite de livrare la domiciliu, astfel ca pasagerul să nu fie nevoit a se deplasa la 
aeroport pentru a-și ridica bagajul.

În privinţa bagajelor care nu au fost găsite, pentru cele cu bunuri deterio-
rate sau furate, compania aeriană va despăgubi pasagerul cu 20 dolari de kilo-
gram, afară de cazul unei declaraţii speciale, când suma despăgubirilor este 
mai mare.

3.4. Mărimea răspunderii cărăușului pentru pierderea  
 și deteriorarea bagajelor

Problema limitelor răspunderii în transportul aerian a fost îndelung discuta-
tă. Cuantumul de 20 de dolari care se achită în prezent pentru fiecare kilogram 
din greutatea bagajului pierdut sau deteriorat este unul prea mic. Cu toate că le-
gislaţia Republicii Moldova dă posibilitatea pasagerilor de a face o declaraţie de 
valoare asupra bunurilor din bagaje, în practică o asemenea procedură nu este 
aplicată. Dacă pasagerul dorește o mai mare siguranţă, el își poate asigura în mod 
individual bagajul la o companie de asigurări pentru a fi despăgubit de aceasta la 
o sumă mai mare88 ori își poate procura o poliţă de asigurare a bagajelor.

Răspunderea transportatorului aerian pentru bagaje diferă după cum ba-
gajele au fost sau nu înregistrate. În cazul unui bagaj înregistrat, transporta-
torul este răspunzător chiar dacă dauna nu s-a produs din vina acestuia, cu 
excepţia cazurilor în care demonstrează că bagajul prezenta anumite defecte.

Este prezentă prezumţia de culpă a transportatorului, deoarece bagajele în-
registrate se aflau în grija acestuia, iar pentru a se exonera de răspundere, el va 
trebui să dovedească că paguba s-a produs din cauza viciilor bagajelor.

Reieșind din prevederile Convenţiei de la Montreal (art.22 alin.(3)), răs-
punderea transportatorului în caz de distrugere, pierdere, deteriorare sau în-

88 Mihalache I. Unele aspecte referitoare la declararea valorii încărcăturii la încheierea 
contractelor de transport aerian de mărfuri și pasageri, publicat în Revista Naţională 
de Drept, 2008, nr.10, p.33-34.
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târziere a bagajelor este limitată la suma de 17 D.S.T. per kilogram, ceea ce 
constituie 20 de dolari S.U.A., afară de cazul unei declaraţii speciale de interes 
la predare, făcută de pasager la momentul remiterii coletului și contra plăţii 
unei taxe suplimentare.

În acest caz, transportatorul va fi ţinut să plătească până la concurenţa su-
mei declarate. Ca exemplu aducem speţa când pasagerul ajungând la Chișinău, 
bagajele nu i-au fost restituite. Acestea au parvenit după o săptămână, însă din 
cele 15 kg ale bagajului îi lipseau 8 kg.

Făcând trimitere la prevederile Convenţiei de la Montreal, Curtea Supre-
mă de Justiţie a R.M. a respins recursul înaintat de compania aeriană și ho-
tărăște că instanţele de fond și de apel corect au stabilit că suma în calitate de 
reparare a prejudiciului material trebuie să constituie 160 de dolari americani 
(8 kg×20 dolari)89.

Practica judiciară a Republicii Moldova ne dovedește că mărimea despăgu-
birii de 20 dolari pentru un kilogram, care în prezent este acordată pasagerilor 
pentru pierderea bagajelor, nu corespunde daunei reale avute de aceștea. Ade-
seori sunt pierdute obiecte de mare preţ, dar pasagerii se aleg cu despăgubiri 
foarte mici. Sunt frecvente cazurile când pasagerul pretinde că avut bunuri 
în valoare de peste 1000 de dolari, dar instanţa de judecată dispune achitarea 
sumei de 460 dolari (23 kg×20 dolari)90.

În situaţia bagajelor neînregistrate, transportatorul este răspunzător numai 
dacă dauna apare din vina acestuia. Nu mai există prezumţia de culpă pentru 
transportator, pasagerul fiind cel care trebuie să dovedească că transportatorul 
se face vinovat de paguba produsă. Potrivit Convenţiei de la Montreal, răspun-
derea transportatorului pentru bagajele neînregistrate este limitată la suma de 
1.000 D.S.T. Suma totală a despăgubirii se obţine înmulţind cifra de 20 cu gre-
utatea pierdută sau deteriorată a bagajului.

Reguli speciale de calcul există în cazul deteriorării parţiale a conţinutului 
unui colet. Dacă, spre exemplu, un obiect cântărind 2 kg este sfărâmat în inte-
riorul unui colet care cântărea 5 kg, atunci limita răspunderii transportatoru-
lui va fi calculată pentru 5 kg și nu pentru 2 kg.

Această soluţie reiese chiar din prevederile articolului 22 alin.(4) a Convenţi-
ei de la Montreal, care prevede că la calcularea limitei răspunderii în caz de pier-

89 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova din 13.08.2008, dosarul nr.2ra-1481/08. Arhiva Judecătoriei Bota-
nica, mun.Chișinău.

90 23 de kilograme este greutatea maximă a bagajului admisă gratuit la transport.
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dere, avarie sau întârziere a întregii încărcături, a unei părţi sau a oricărui obiect 
din componenţa acesteea, despăgubirea se plătește pentru întreaga greutate.

3.5. Specificul răspunderii cărăușilor la zborurile realizate  
 prin conexiune

Majoritatea zborurilor efectuate de pe Aeroportul Internaţional Chișinău 
sunt prin conexiune: spre exemplu, Chișinău-Budapesta-Geneva sau Chișinău-
Viena-Lisabona, conexiunea (legătura) se face prin aeroporturile din Buda-
pesta și Viena. Pasagerii coboară din avionul Chișinău-Budapesta și urcă în 
avionul Budapesta-Geneva. Călătoria se face în baza unui singur bilet91.

Operaţiunile de acest fel au fost denumite și transporturi succesive. Ele sunt 
pe larg folosite, în baza lor economisindu-se timpul, iar noile modalităţi de 
plată le avantajează în mare măsură, câștigându-se, în final, bani92. Zborurile 
succesive sunt cele mai frecvente în transportul aerian de persoane.

Alături de cele succesive, există și transporturi aeriene combinate, foar-
te puţine în Republica Moldova. Conform prevederilor Codului civil al R.M., 
succesiv este considerat transportul efectuat de mai mulţi cărăuși care se succed 
utilizând același mod de transport, iar combinat este transportul în care cărău-
șii se succed utilizând diferite moduri de transport (art.982)93.

Spre deosebire de Codul civil, în codurile cu privire la fiecare tip de trans-
port am estimat că lipsesc careva reglementări exprese cu referire la trans-
porturile succesive, fiind întrebuinţată doar expresia „trafic mixt direct”, ca 
sinonim al transportului combinat, și doar cu referire la mărfuri.

Spre exemplu, potrivit Codului transportului feroviar al R.M. traficul mixt 
direct se efectuează cu diferite tipuri de transport conform unui document de 
transport unic (scrisoare de trăsură), în care transportul feroviar interacţionea-
ză cu alte tipuri de transport – maritim, fluvial, aerian și auto (art.23 alin.(1)).

Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M. prevede că pretenţiile ce apar 
în legătură cu transportul de mărfuri în trafic mixt, se expun transportatorului 

91 Pe când zborurile Chișinău-Moscova sau Chișinău-București sunt zboruri directe.
92 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea specială. Editura Lumina Lex, 

București, 2002, p.553.
93 Regulile internaţionale în domeniu sunt stabilite de Convenţia de la Montreal din 1999 

pentru unificarea unor reguli referitoare la transportul aerian internaţional la care Repu-
blica Moldova a aderat la 05.12.2008 și care stabilește că transporturile succesive sunt re-
glementate integral de Convenţie, pe când în cazul transporturilor combinate, Convenţia 
se aplică numai în privinţa porţiunii efectuate pe calea aerului (art.38). Asupra segmente-
lor de transport maritim, feroviar și rutier, se va aplica legislaţia acelui tip de transport. 
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în punctul terminus și în modul stabilit pentru tipul respectiv de transport (ae-
rian, auto, feroviar) (art.384), din care deducem faptul că acţiunea în despăgu-
bire se înaintează împotriva ultimului cărăuș.

Practica ne dovedește că companiile aeriene străine care preiau pasagerii 
aduși de transportatorii noștri pe aeroporturile altor state au încheiate acor-
duri și contracte de organizare succesivă a transportului cu companiile aeriene 
Air Moldova și Moldavian Airlines, iar cele care efectuează zboruri de pe Ae-
roportul Internaţional Chișinău, nu au nevoie de asemenea contracte. Pe lângă 
autorizaţia emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă a R.M., ele au deschise, în 
mod obligatoriu, reprezentanţe în ţara noastră94.

În schimb o altă situaţie este în cazul transporturilor succesive care se efec-
tuează în baza a două contracte distincte. Doctrina susţine că responsabilitatea 
civilă revine acelei companii aeriene care a fost antrenată în segmentul de zbor 
devenit litigios95.

Reieșind din prevederile Convenţiei de la Montreal, stabilim că trans-
portul, chiar dacă este efectuat de către cărăuși succesivi, este considerat un 
transport unic numai dacă este calificat de către părţi ca o singură operaţiune, 
indiferent dacă a fost convenit sub forma unui singur contract sau a unor serii 
de contracte (art.1 alin.(3)). Altfel spus, succesive sunt transporturile la care 
participă cel puţin doi cărăuși aerieni, indiferent de faptul dacă la bază există 
unul sau mai multe contracte, important este ca părţile de comun acord să-l 
considere o singură operaţiune juridică.

3.6. Jurisprudenţa naţională în problemele  
 privind zborurile prin conexiune

Reieșind din faptul că cele mai multe bagaje se pierd la zborurile prin co-
nexiune, practica ne dovedește că compania aeriană finală este, de regulă, cea 
responsabilă pentru procesarea tuturor reclamaţiilor pasagerului, chiar dacă 
este evident faptul că prima este vinovată de pierderea bagajelor.

În același timp, fiecare companie aeriană are un departament care se ocu-
pa cu înregistrarea reclamaţiilor pentru bagajele întârziate, deteriorate sau cu 
lipsuri din conţinut. Din momentul introducerii datelor, bagajul este căutat cu 

94 Portalul oficial al Aeroportul Internaţional Chișinău, http://aeroport.md/airline-md/ 
(vizitat 28.12.2009).

95 Kerguelen-Neyrolles B., Garcia-Campillo L. Lamy transport. Commission de trans-
port. Mer, fer, air et commerce extérieur. Tome 2. Edition Lamy, Paris, 2005, p.652.
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ajutorul unui sistem computerizat global de căutare a bagajelor – World Tracer96, 
fără de care șansele ca bagajele întârziate să ajungă la destinaţie sunt minime97.

Un caz recent, mediatizat în presa autohtonă, ţine de cadavrul unei tinere 
moldovence de 20 de ani care a fost purtat 11 zile prin aeroporturile din Eu-
ropa. Potrivit sursei, deși familia tinerii a pregătit toate actele necesare pentru 
transport, companiile de transport spaniole responsabile au greșit terminalul 
de încărcare a sicriului în avioanele companiei aeriene „Air Moldova” care, la 
rândul ei, declară că nu poartă nici o vină pentru cele întâmplate98.

Din datele furnizate de mass-media, sicriul a constituit obiectul unui con-
tract de transport aerian succesiv. Prin urmare în contract, alături de cărăușul 
rutier spaniol trebuia să figureze și denumirea de „Air Moldova”, iar acţiunea 
în justiţie va putea fi înaintată în Republica Moldova, la Judecătoria Botanica, 
împotriva companiei aeriene „Air Moldova”, care va atrage în proces și com-
pania spaniolă, sau va despăgubi reclamanţii din propriile surse, după care se 
va clarifica cu cărăușul iniţial.

Practica judiciară naţională cu privire la transporturile aeriene succesive 
cuprinde mai multe dosare în care calitatea de pârât o au și agenţiile de turism.

În alte state (Franţa, Germania, Italia, Federaţia Rusă ș.a.) agenţiile de tu-
rism, de regulă, preiau navele aeriene în locaţiune, cu sau fără echipaj, sau le 
deţin cu titlul de proprietate, și în ambele cazuri turistul încheie contract de 
prestare a serviciilor turistice cu agenţia, în care se includ și serviciile de trans-
port aerian99. În așa fel, agenţiile turistice asimilează calitatea de transportatori 
contractuali, asumându-și prin aceasta răspunderea civilă pentru întârzierea, 
anularea zborurilor, pierderea și deteriorarea bagajelor.

Cel mai frecvent, agenţiile turistice din Republica Moldova încheie acor-
duri de colaborare cu companiile aeriene, în temeiul cărora agenţia propune, 
iar turistul încheie contractul de transport cu compania aeriană. Prin aceasta 

96 Portalul oficial al companiei aeriene „Carpatair” – http://www.carpatair.com/Passen-
ger_Services/Baggage_information/Delayed_misdirected_damaged_lost_baggage/
RO/ (vizitat 29.12.2011).

97 Cojocari E., Mihalache I. Răspunderea civilă a transportatorului aerian pentru deteri-
orarea sau pierderea de bagaje, publicat în Revista Naţională de Drept, 2009, nr.4, p.39.

98 Portalul oficial al agenţiei de știri UNIMEDIA din Republica Moldova, http://www.
unimedia.md/?mod=news&id=13294 (vizitat 01.01.2010).

99 Стригунова Д.П. Организация и осуществление международных воздушных пе-
ревозок туристов в рамках туристского обслуживания, publicat în Современное 
право (Federaţia Rusă), 2006, nr.3, p.64.
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agenţiile turistice au tendinţa de a se elibera de răspundere în legătură cu servi-
ciile de transport aerian, responsabilitatea revenind companiilor aeriene.

Astfel, în majoritatea contractelor de prestare a serviciilor turistice este sti-
pulat că agenţia nu este răspunzătoare pentru anulări, întârzieri sau modificări 
de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zbo-
rului sau pentru servicii aferente zborului (ex. pierderi de bagaje), obligaţii care 
cad direct în sarcina companiei. În asemenea situaţii pasagerul se va adresa direct 
companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu regle-
mentările internaţionale. Cu referire la pretenţii și reclamaţii, agenţia va trans-
mite reclamaţia respectivă companiei aeriene pentru care a fost emis biletul, iar 
soluţia va fi aceea dată de compania aeriană, în calitate de proprietară a biletului.

Deși agenţiile de turism se exonerează expres de răspundere civilă pentru 
serviciile aeriene, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. protejează interesele con-
sumatorilor.

Ca exemplu, servește un grup de copii de la liceul Prometeu din or.Chișinău, 
părinţii cărora au cumpărat bilete pe ruta Kiev – New-York – Washington de la 
agenţia de turism EcoTurNova. Dat fiind faptul că avionul cu ruta Kiev – New-
York a aterizat cu o întârziere de 30 minute și elevii au avut nevoie de timp 
pentru a-și primi bagajele și a trece controlul vamal, ei nu au reușit la îmbarca-
rea avionului cu ruta New York – Washington, fiind nevoiţi să plece cu trenul.

La întoarcere, elevii nu au fost îmbarcaţi în avionul cu ruta New York – Kiev, 
pe motiv că unul din membrii grupului nu a trecut controlul pașaportului, de-
oarece nu avea viză de intrare în Ucraina. În aceste circumstanţe copiii au fost 
nevoiţi să achite suplimentar perfectarea biletelor spre Kiev pentru a doua zi.

Agenţia de turism EcoTurNova a refuzat restituirea pagubelor materiale și 
morale, făcând trimitere la clauzele contractuale. Reprezentantul grupului de 
elevi a înaintat acţiune în judecată, însă atât Judecătoria Buiucani, cât și Curtea 
de Apel Chișinău au respins acţiunea reclamanţilor.

În schimb Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a casat decizia instanţei de 
apel și hotărârea instanţei de fond, și a emis o nouă hotărâre, prin care s-a în-
casat de la EcoTurNova costul biletelor și daunele morale100.

100 Încheierea Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de 
Justiție a Republicii Moldova din 09 aprilie 2008, cu privire la repararea prejudiciului 
material cauzat în urma prestărilor serviciilor necorespunzătoare, dosarul 2rh-99/08, 
publicată pe site-ul oficial al Curţii Supreme de Justiție a R.M., http://csj.md/admin/
public/uploads/Dosarul%20nr.%202rh-99-08%20Cernov%20vs%20Agenţia%20de%20
turism%20EcoTurNova.pdf (vizitat 11.12.2011).
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Problema dată a fost abordată și în doctrină. Profesorul Universităţii din 
Smolensk, В.Сирик, constată că la zborurile regulate este imposibil de a dovedi 
că contractul a fost încheiat de către agenţia de turism și compania aeriană în 
numele turistului, pe motiv că unicul mijloc de dovadă a încheierii contractu-
lui este biletul și care, de regulă, se eliberează pe numele turistului101.

Fiind de altă părere, M.И.Брагинский și В.В.Витрянский argumentează 
că turistul a fost și rămâne creditor, firma turistică a fost și rămâne debitor, iar 
cel care prestează nemijlocit serviciile devine un terţ în raportul obligaţional. 
Anume agenţia turistică se face răspunzătoare pentru acţiunile terţului, care 
la iniţiativa ei prestează servicii turistului102.

Opinie similară expune și Д.Лесняк, că dacă biletul a fost achiziţionat de 
către consumator în componenţa pachetului de servicii turistice, atunci con-
form prevederilor legale, operatorul turistic poartă răspunderea integrală pen-
tru diminuarea calităţii serviciului, inclusiv al celui oferit de transportator103, 
pe când Е.А.Иванова, dimpotrivă, susţine că agenţia turistică nu este trans-
portator atâta timp cât nu deţine în proprietate sau în locaţiune aeronava104.

Andrei Bloșenco aduce argumente că chiar dacă agentul turistic nu prestea-
ză personal serviciile, aceasta nu schimbă natura contractului, deoarece, în 
acest caz este vorba despre executarea obligaţiei de către un terţ (art.581 Cod 
civil)105, adică de compania aeriană.

Operatorilor turistici nu le este avantajos să încheie contracte de transport 
cu companiile aeriene din nume propriu și în folosul turistului, după modelul 
contractului în folosul unui terţ.

Este mai simplu de a intermedia și a achiziţiona biletele pe numele turistu-
lui, iar în contractul de servicii turistice să fie inserată o clauză potrivit căreea 
agenţia turistică se exonerează de orice răspundere în legătură cu acordarea 
serviciilor de zbor.

101 Сирик Н.В. Ответственность за перевозку пассажиров по договору оказания 
туристских услуг, publicat în Журнал Российская юстиция (Federaţia Rusă), 2007, 
nr.10, p.22-23.

102 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о 
выполнении работ и оказании услуг. Издательство СТАТУТ, Москва, 2004, p.227.

103 Лесняк Д., op.cit.
104 Иванова Е.А. Международно-правовые аспекты ответственности, наступающей 

вследствие авиационных происшествий, publicat în Журнал российского права 
(Federaţia Rusă), 2002, nr.7, p.88-95.

105 Bloșenco A., op.cit., p.159.
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Concluzii. Prin includerea transportului aerian în pachetul de servicii tu-
ristice, agenţiile de turism din Republica Moldova nu-și asumă obligaţia pro-
priu-zisă de transportare a turiștilor, ci doar serviciul de cumpărare a biletului 
în numele și pe contul turistului.

Ca urmare a acestui fapt, toate raporturile se stabilesc între compania aeri-
ană și turist, pe când între agenţia de turism și turist există un simplu mandat, 
care se reduce la procurarea biletului.

Însă aceasta vine în contradicţie cu dispoziţiile Legii nr.352 din 24.11.2006 cu 
privire la organizarea și desfășurarea activităţii turistice în Republica Moldova106, 
care obligă operatorii turistici să repare prejudiciile cauzate turiștilor în cazurile 
de încălcare a prevederilor contractului de servicii turistice (art.14 alin.(1)).

4. Compensarea prejudiciilor morale
O problemă cu care actualmente se confruntă teoria și practica judiciară a 

Republicii Moldova constă în faptul că nu există un cadru normativ adecvat 
și nici o jurisprudenţă uniformă cu privire la compensarea daunelor morale 
avute de pasageri în legătură cu transportul aerian.

Cel mai frecvent, daunele morale sunt solicitate pentru întârzierea și anu-
larea zborurilor sau pierderea și deteriorarea bagajelor.

4.1. Prejudiciul moral în legătură cu întârzierea  
 și anularea zborurilor

Dificultatea cu care se confruntă pasagerii este că transportatorii naţionali 
nu dispun de filiale și reprezentanţe pe aeroporturile internaţionale în care 
efectuează zboruri prin conexiune.

În caz de întârziere sau anulare a zborurilor, pasagerii adeseori rămân 
fără despăgubiri morale și fără întreg pachetul de servicii prevăzut de Regu-
lamentul C.E. nr.261 din 2004107.

106 Legea nr.352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activităţii turistice 
în Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-17/40 
din 02.02.2007.

107 Regulamentul de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asis-
tenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii 
prelungite a zborurilor, adoptat de Parlamentul European cu nr.261 la 11.02.2004, pu-
blicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L046, 2004, p.1-8.
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Ca exemplu clasic aducem ruta Chișinău – Budapesta – Geneva, în care 
zborul până la Budapesta este asigurat de Air Moldova, iar până la Geneva 
de compania Malev. Dacă zborul întârzie sau este anulat din vina companiei 
Malev, pasagerul nu are timp pentru înaintarea reclamaţiei. Altfel, nu reușește 
la cel de-al doilea zbor.

Ajungând la Chișinău, nu are posibilitatea să înainteze acţiune civilă către 
compania Malev, deoarece aceasta nu are reprezentanţă oficială în Republica 
Moldova, iar Air Moldova de fiecare dată susţine că și-a onorat cu exactitate 
obligaţiile ei contractuale pe traseul Budapesta-Chișinău.

Dosarele de acest fel sunt numeroase. Cele mai frecvente argumente, aduse 
în special de către „Air Moldova” în cazurile privind întârzierea și deteriorarea 
bagajelor, sunt că nu este obligată să recupereze paguba morală, invocând că 
transportarea a fost îndeplinită de către doi transportatori diferiţi și nesosirea 
bagajului la timp nu se datorează unei fapte a companiei „Air Moldova”.

Trimitere se face la art.36 alin.(2) din Convenţia de la Montreal că pasage-
rul poate acţiona numai împotriva transportatorului care a efectuat transportul în 
timpul căruia s-a produs întârzierea, cu excepţia cazului în care, printr-o înţelegere 
specială, primul transportator și-a asumat răspunderea pentru întreaga călătorie108.

Curtea Supremă de Justiţie a R.M. de fiecare dată justificat respinge preten-
ţiile cărăușului. Spre exemplu, la îmbarcarea în avion de pe aeroportul din Wa-
shington reclamantul a predat două unităţi de bagaj, însă la Chișinău o unitate 
lipsea, iar cealaltă a sosit cu întârziere de două luni, având bunurile afectate.

Deși cărăușul motivează că bagajul a fost reţinut de compania aeriană 
„United Airlines”, care a deservit primul segment al traseului Washington-
Frankfurt-Chișinău, totuși în temeiul Codului civil și a Legii privind protecţia 
consumatorilor, instanţa de recurs a dispus compensarea cu 2000 de lei a sufe-
rinţelor morale avute de pasager109.

108 Convenţia de la Montreal din 1999 pentru unificarea unor reguli referitoare la trans-
portul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28.05.1999, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L194, 2001, p.39-49. Republica Moldova a aderat prin Legea 
nr.254-XVI din 05.12.2008, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 
nr.230-232.

109 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Jus-
tiţie al R.M. din 2 august 2009, cu privire la repararea prejudiciului material și moral, 
dosarul nr.2ra-844/09, publicată pe site-ul oficial al C.S.J. a R.M. – http://csj.md/admin/
public/uploads/Dosarul%20nr.%202ra-844-09%20Chiriacov%20vs%20ÎS%20AIR%20
Moldova.pdf (vizitat 02.01.2010).
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În același timp, instanţele judecătorești din Republica Moldova nu acordă 
despăgubiri morale pentru simplul fapt al întârzierii bagajului și a incomo-
dităţilor de așteptare.

Un precedent judiciar important a fost creat de Judecătoria Botanica: un 
grup de pasageri au primit bagajele după 3 zile de așteptare. Deși conţinutul 
bagajelor era intact, reclamanţii au înaintat acţiune civilă privind compen-
sarea suferinţelor lor psihologice, la care instanţa judecătorească le-a respins 
cererile, motivând că daunele morale urmează a fi compensate doar în caz de 
deteriorare sau pierdere a bagajelor și nicidecum pentru întârzierea lor110.

Cu toate acestea, hotărârile instanţelor judecătorești pot fi diferite chiar la 
soluţionarea unor litigii similare. Astfel avem dosare în care pentru anularea 
zborului instanţa de judecată se rezumă la achitarea prejudiciilor materiale 
(hrană, cazare, transport), confirmate prin probele anexate la dosar, iar pre-
tenţiile cu privire la daunele morale nu sunt satisfăcute.

Pe când în alte cazuri asemănătoare, instanţa dispune și achitarea daunelor 
morale: cum ar fi zborul Lisabona-Chișinău care a fost anulat, iar pasagerii ne-
fiind informaţi, au rămas fără hrană și hotel, beneficiind și de o atitudine ostilă 
din partea autorităţilor. Înaintând acţiune civilă, reclamanţii au solicitat 4500 
euro în calitate de despăgubiri morale, iar instanţa deși a satisfăcut cererea lor, 
a redus suma la 5000 de lei111.

Problema dată este diferit abordată în doctrina de specialitate. Conform 
opiniei expuse de V.Peligrad, transportatorul aerian este răspunzător pentru 
orice daună survenită din cauza întârzierii în transportul aerian de bagaje112, 
la care autorul adaugă și daunele morale. Pe când doctrina franceză (A.Michel, 
K.Weissberg, N.Naouar) se dovedește a fi mai restrictivă și menţionează că în 
cazul întârzierilor, prejudiciile morale pot fi reparate, dar numai dacă sunt în-
soţite și de cele materiale113.

110 Hotărârea Judecătoriei Botanica din 29 iunie 2004, dosarul nr.2-1409/04. Arhiva Jude-
cătoriei Botanica, mun.Chișinău; Hotărârea Judecătoriei Botanica din 29 iunie 2004, 
dosarul nr.2-1410/04. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

111 Hotărârea Judecătoriei Botanica din 3 noiembrie 2006, dosarul nr.2-4812/06. Arhiva 
Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

112 Peligrad V. Răspunderea transportatorilor care efectuează operaţiuni aeriene civile în 
spaţiul aerian naţional, publicat în Revista Română de Dreptul Afacerilor (București), 
2003, nr.11-12, p.124. 

113 Michel A. Droit des transports terrestres, aériens et maritimes interne et internatio-
naux. Editions Dalloz Sirey, 2007, p.95-96; Weissberg K., Naouar N. La réparation du 
préjudice moral dans les accidents de transport aérien, publicat în Le Bulletin Mensuel 
(Franţa), nr.6, 2007, p.22.
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Este interesantă și poziţia autorilor ruși: В.A.Егиазаров face referire la obli-
gaţia сe revine cărăușului de a repara prejudiciul cauzat din întârziere, însă 
fără a concretiza dacă cel material, cel moral sau ambele feluri de prejudicii114.

Profesorii М.И.Брагинский și В.В.Витрянский, deși nu exclud posibilita-
tea achitării și a prejudiciilor morale, lasă de înţeles că suferinţele morale ar fi 
acoperite de amendă, care în Federaţia Rusă constituie 25% din salariul minim 
și pe care cărăușul aerian urmează să o plătească pasagerului pentru fiecare oră 
de întârziere (art.120 Codul aerian al Federaţiei Ruse)115.

В.В.Молчанов dă prioritate legislaţiei privind protecţia consumatorilor și 
accentuează că prejudiciul moral se repară independent de repararea prejudi-
ciului material116.

Doctrina din Ucraina se expune mai mult asupra lacunelor din legislaţie și 
jurisprudenţă, dar argumentează necesitatea achitării despăgubirilor morale 
pasagerilor care au suferit de pe urma întârzierii și contramandării curselor117, 
iar Curtea Supremă de Justiţie a Ucrainei se declară împotriva satisfacerii pa-
gubelor morale ce rezultă din zborurile internaţionale, motivând că nu ar exis-
ta un temei legal pentru acordarea acestora118.

Instanţele judecătorești din Republica Moldova acordă despăgubiri mo-
rale pentru anularea, dar nu și pentru întârzierea zborurilor.

Astfel, într-o speţă, având biletul Antalya-Chișinău, în timp ce aștepta pe 
aeroportul din Antalya, reclamantul a fost anunţat că avionul va întârzia cu 
2 ore. Prin urmare, pasagerul a fost nevoit să-și cumpere bilet la o altă cursă 
pentru a reuși la ora preconizată în Chișinău.

114 Егиазаров В.А. Транспортное право. Издательство Юстицинформ, Москва, 2002, 
p.118-123.

115 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Догово-
ры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в свере 
транспорта. Издательство Статут, Москва, 2004, p.334-338. 

116 Молчанов В.В. Гражданско-правовое регулирование воздушных перевозок. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидат юридических наук, 
Москва, 2007, p.13-14.

117 Сунцов В.В. Транспортное право Украины. Издательство Консум, Киев, 1998, 
p.132; Шульженко Ф.П., Гайдулин О.О., Кундрик Г.C. Транспортное право. Учеб-
ное пособие. Издательство: Киевский национальный экономический универси-
тет, Киев, 2005, p.68.

118 Полищук E. Спор: пассажир vs. Aвиакомпания. Судебная практика о спорах 
авиаперевозчиков и пассажиров по возмещению вреда, publicat în Юридическая 
практика (Ucraina), 2009, nr.16, p.5; Мамченко Н., Насадюк А. Транзит с „мораль-
ным осадком”. Авиаперевозчик в ответе также и за моральные страдания пасса-
жира, publicat în Юридическая практика (Ucraina), 2009, nr.30, p.3-4.
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Compania aeriană responsabilă i-a restituit doar costul biletului suplimen-
tar (costul celui de-al doilea bilet). Înaintând acţiune în justiţie, atât Judecăto-
ria Botanica, cât și Curtea de Apel Chișinău nu au satisfăcut cererea privind 
despăgubirea morală, motivând că despăgubiri pentru suferinţele psihologice 
avute de pasageri în legătură cu întârzierea zborurilor nu pot fi acordate. In-
stanţa de apel dă de înţeles și faptul că daunele morale pot fi compensate doar 
în situaţiile de anulare a zborurilor119.

Din nefericire, schema respectivă de soluţionare a acestor genuri de liti-
gii a devenit una clasică. Majoritatea dosarelor vizează compania aeriană „Air 
Moldova”, pe motiv că aceasta satisface doar cererea privind costul biletului și 
refuză paguba morală. La acţiunea civilă a reclamantului, instanţa de judecată 
hotărăște a satisface numai suferinţele morale în legătură cu anularea zboru-
lui, pe care le echivalează frecvent la suma de 3000-5000 lei.

În schimb celelalte companii aeriene, ca „Moldavian Airlines”, „Turkish 
Airlines”, „Tarom”, au puţine procese judiciare, deoarece cererile adresate lor 
cu referire la despăgubirile morale sunt satisfăcute încă în faza prejudiciară, 
inclusiv cazurile de întârziere, deoarece se recurge la tranzacţii de împăcare120.

Dintre multiplele dosare de acest fel este și cazul când pasagerul avea biletul 
Chișinău-Moscova-Chișinău, însă pe aeroportul Domodedovo a fost anunţat 
despre anularea rutei. Spre Chișinău urma să plece un alt avion, al companiei 
Siberian Airlines, la care era necesar a cumpăra bilet.

Reprezentanţa oficială a companiei Air Moldova din incinta aeroportului 
Domodedovo era închisă, iar posibilităţi financiare de cazare la hotel recla-
mantul nu avea. În final, reușind să împrumute bani a achiziţionat un nou 
bilet spre Chișinău. Compania aeriană i-a restituit costul noului bilet, iar Jude-
cătoria Botanica i-a acordat și o despăgubire morală de 5000 lei, motivând că 
reclamantul se afla în ţară străină, în lipsă de finanţe, ceea ce l-a făcut să sufere 
psihologic și să treacă prin profunde retrăiri sufletești121.

Concluzie: Până în prezent nu s-a reușit uniformizarea practicii judiciare 
în privinţa întârzierii și anulării zborurilor. Hotărârile judiciare adeseori devin 
contradictorii, și anume: pentru cazurile de anulare a zborurilor, instanţele jude-

119 Decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chișinău din 01 iulie 2004, dosarul 2a-
1275/04. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

120 Încheierea Judecătoriei Botanica din 15 octombrie 2003, dosarul 2-2632/03. Arhiva 
companiei aeriene „Moldavian Airlines”.

121 Hotărârea Judecătoriei Botanica din 07 februarie 2008, dosarul nr.2-439/08. Arhiva Ju-
decătoriei Botanica, mun.Chișinău.
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cătorești dispun achitarea daunelor materiale și morale, pe când în situaţiile de 
întârziere a zborurilor, instanţele judecătorești se rezumă doar la daunele mate-
riale (costul biletului suplimentar, cheltuielile de transport, hrană și hotel, dacă 
acestea nu au fost acordate), neglijând, astfel, suferinţele morale avute de pasageri.

4.2. Prejudiciul moral în legătură cu pierderea  
 și deteriorarea bagajelor

Pretenţiile cele mai frecvente înaintate de pasageri în legătură cu întârzie-
rea, pierderea sau deteriorarea bagajelor, pe lângă cererile de reparare a preju-
diciului material, sunt cele de compensare financiară a retrăirilor și suferinţe-
lor psihice avute. În mare parte, în judecată reclamanţii solicită sume exagerate 
în calitate de prejudiciu moral, motivându-și acţiunile prin stresul și dezamă-
girea de care au avut parte după aceea.

Prin deciziile instanţelor de judecată, sumele sunt esenţial diminuate, lu-
ându-se în considerare caracterul și gravitatea suferinţelor psihice avute de pa-
sageri, statutul lor social, dar și naţionalitatea companiilor aeriene.

Astfel, sumele ce sunt plătite pasagerilor în calitate de prejudiciu moral în 
Republica Moldova, de regulă, variază între 3.000-5.000 de lei, dar în cererile 
de chemare în judecată se solicită despăgubiri morale fabuloase, care sunt cu-
prinse între 25.000-50.000, iar uneori depășesc aceste valori.

Spre exemplu, pentru pierderea unui bagaj reclamantul pretindea suma de 
100.000 de lei, dar instanţa judecătorească a apreciat suferinţele psihologice cu 
2.000 de lei. Hotărârea instanţei de fond a fost menţinută și de Colegiul civil al 
Curţii de Apel Chișinău122.

Într-un alt caz, pentru pierderea bagajului în timpul zborului Los-Ange-
les-Amsterdam-Chișinău, transportatorul a restituit cheltuielile materiale 
pe cale amiabilă, dar reclamantul a înaintat acţiune solicitând 25.000 de lei 
pentru suferinţe morale. Judecătoria Botanica a refuzat compensarea oricăror 
daune morale, ca fiind neîntemeiate, iar Curtea de Apel Chișinău a dispus pe 
seama Air Moldova daunele psihologice în suma de 5.000 de lei și alte cheltu-
ieli de judecată123.

122 Hotărârea Judecătoriei Botanica din 17 iulie 2008, dosarul 2-1911/08. Arhiva Judecăto-
riei Botanica, mun.Chișinău; Decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chișinău din 06 
noiembrie 2008, dosarul nr.2a-3489/2008. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

123 Hotărârea Judecătoriei Botanica din 20 iunie 2006, dosarul 2-1213/06. Arhiva Judecăto-
riei Botanica, mun.Chișinău; Decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chișinău din 12 
octombrie 2006, dosarul nr.2a-2631/2006. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.
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Au existat și cazuri când reclamantul iniţial a solicitat și cheltuieli mate-
riale, dar în procesul judecării cauzei și-a modificat cerinţele în favoarea unei 
daune exclusiv morale124.

4.3. Concluzii la capitolul compensării prejudiciilor morale

1. Cea mai bună soluţie este de a stabili prin lege un cuantum minim al 
despăgubirii de la care să pornească judecătorul.

Practica mai multor ani ne dovedește că deși în litigiile privind transpor-
tul aerian se menţin unele limite prin jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M., în schimb sunt frecvente cazurile când instanţele judecătorești de fond și 
apel fie acordă despăgubiri exagerate, ori pretenţiile reclamanţilor privind com-
pensarea suferinţelor morale se resping deoarece sunt declarate ca nefondate.

2. Atunci când calitatea de pârât o are un transportator străin, instanţele 
judecătorești din Republica Moldova dispun compensarea suferinţelor mo-
rale prin despăgubiri majorate:

Spre exemplu, într-o decizie de speţă, prin hotărârea instanţei de fond com-
pania „Austrian Airlines” a fost impusă să achite 10.000 de dolari daune mora-
le pentru pierderea bagajului. Dar Curtea de Apel Chișinău, în mod contrar, a 
decis că prejudiciul moral cauzat prin lezarea drepturilor patrimoniale se plă-
tește numai în cazurile expres prevăzute de lege, iar compensarea prejudiciului 
moral pentru situaţiile de pierdere a bagajului în timpul călătoriei cu aeronava 
nu este prevăzută de legislaţie.

Pe când Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a motivat că temeiurile com-
pensării prejudiciilor morale reies din Legea privind protecţia consumatorilor, 
„pasagerul este consumator și urmează a i se compensa suferinţele morale”125.

Într-un al caz, din nefericire, s-a format un precedent nereușit pentru toate 
instanţele judecătorești de fond din Republica Moldova, deoarece Judecătoria 
Botanica în mod eronat a impus compania aeriană „Turkish Airlines”, în calita-
tea de pârât, să achite pentru pierderea bagajului o sumă record pentru litigiile 
de asemenea gen de până atunci – 5000 de dolari S.U.A.126

124 Decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chișinău din 30 mai 2006, dosarul 2a-1603/06. 
Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

125 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M., dosarul 2ra-944/06. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

126 Hotărârea Judecătoriei Botanica din 06 octombrie 2008, dosarul nr.2-638/07. Arhiva 
companiei aeriene „Turkish Airlines”, reprezentanţa în Republica Moldova.
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3. Adeseori companiile aeriene invocă în mod eronat că nu ar fi obligate 
la plata prejudiciului moral, aducând dovezi că bagajul s-a pierdut din vina 
unui alt transportator:

Spre exemplu, la cursa Washington-Frankfurt-Chișinău, bagajul s-a pier-
dut pe segmentul de zbor Washington-Frankfurt, dar instanţele de fond și apel 
au dispus compensarea suferinţelor psihologice avute de pasager127. Într-un 
alt zbor, Beijing-Moscova-Chișinău, în care bagajul a dispărut pe ruta Beijing-
Moscova, prezintă interes faptul că Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea 
Judecătoriei Botanica și a decis doar restituirea cheltuielilor materiale, iar pre-
judiciul moral a fost exclus128. În schimb Curtea Supremă de Justiţie a adăugat 
și prejudiciu moral, în sumă de 5000 de lei129.

Prin urmare, instanţele de judecată nu iau în considerare argumentele compa-
niilor aeriene că bagajele s-ar fi pierdut pe un alt segment al zborului, și angajează 
răspunderea pentru daune materiale și morale pe seama ultimului transportator.

4. Instanţele judecătorești nu fac deosebire după locul în care suferinţele 
au fost suportate, pe când companiile aeriene invocă că gradul suferinţelor 
morale ar fi mai redus pentru pasagerii ce se află pe aeroportul din ţară, în 
comparaţie cu cei aflaţi în străinătate.

Astfel, într-un caz, ajungând pe Aeroportul Internaţional Chișinău, pasage-
rului i se comunică lipsa bagajului. Judecătoria Botanica respinge argumentele 
cărăușului că reclamantul a suferit puţin, deoarece se afla deja la Chișinău și 
motivează că „nu contează locul aflării pasagerului și nici locul pierderii lucru-
rilor personale, care îţi sunt dragi, de care te leagă amintiri personale și nu le 
poţi cumpăra oricând”130.

5. Compensarea daunelor morale pentru pierderea bagajelor a devenit o 
chestiune contradictorie și în plan internaţional.

La luarea deciziilor, instanţele de judecată ale unor state se conduc stric-
to senso de prevederile Convenţiei de la Montreal, în care există tendinţa de 

127 Hotărârea Judecătoriei Botanica din 17 iulie 2008, dosarul 2-1911/08. Arhiva companiei 
aeriene „Moldavian Airlines” SRL; Decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chișinău din 
06 noiembrie 2008, dosarul nr.2a-3489/2008. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

128 Decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chișinău din 14 noiembrie 2006, dosarul 
nr.2a-2670/2006. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

129 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. 
din 23 mai 2007, dosarul nr.2ra-691/07. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

130 Hotărârea Judecătoriei Botanica din 06 octombrie 2008, dosarul nr.2-638/07. Arhiva 
companiei aeriene „Turkish Airlines”, reprezentanţa în Republica Moldova.
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excludere a acestor despăgubiri, pe când în statele Convenţiei de la Varșovia 
(Federaţia Rusă, Belorusia etc.), jurisprudenţa face abstracţie de reglementări-
le internaţionale, aplicând în exclusivitatea prevederile legislaţiei naţionale cu 
privire la protecţia consumatorilor131.

Astfel, în Ucraina sunt frecvente cazurile când în temeiul legislaţiei naţio-
nale, instanţele de judecată au refuzat compensarea prejudiciilor morale, mo-
tivând că acestea poate fi dispuse numai în cazurile prevăzute de lege, pe când 
legea nu prevede132.

Ajungem la concluzia că jurisprudenţa Republicii Moldova aderă la concep-
tul că temeiurile compensării prejudiciului moral pentru situaţiile de pierdere 
a bagajului în timpul călătoriei aeriene reies din Codul civil și Legea privind 
protecţia consumatorilor. Având calitatea de consumator, pasagerul trebuie 
să beneficieze de despăgubiri pentru suferinţele morale.

5. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă  
în transportul aerian

5.1. Precizări prealabile
La baza apariţiei asigurărilor moderne în transportul aerian de pasageri și 

bagaje au stat asigurările maritime, care au apărut și au avut apogeul dezvoltării 
la Londra, în secolul al XV-lea, iar cele dintâi contracte au fost întocmite mai 
devreme, în secolul al XIV-lea, în orașele Genova, Pisa, Florenţa și Veneţia133.

Asigurările obligatorii în transportul aerian au apărut odată cu progresul 
aviaţiei civile, după primul război mondial. În U.R.S.S., inclusiv în R.S.S. Mol-
dovenească, activitatea și practica de asigurare a fost legată de sistemul unic al 
asigurărilor de stat134, deoarece în acea perioadă statul era singurul asigurător.

Regula generală este că orice prejudiciu care a fost cauzat vieţii, sănătăţii 
sau bunurilor pasagerului în timpul transportului urmează a fi reparat de către 

131 Mihalache I. Compensarea daunelor morale în litigiile privind transportul aerian, pu-
blicat în Rezumatele comunicărilor de la Conferinţa știinţifică a masteranzilor și docto-
ranzilor „Cercetare și inovare – perspective de evoluţie și integrare europeană”. Editura 
CEP, Chișinău, 2009, p.172-173.

132 Судебная практика. Ответственность авиаперевозчиков. Утрата багажа как 
повод обратиться в суд к авиаперевозчику, publicat în Юридическая практика 
(Ucraina), 2006, nr.29, p.7-8.

133 Catană R. Dreptul asigurărilor. Reglementarea activităţii de asigurare. Teoria generală 
a contractului de asigurare. Editura Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2007, p.5-7.

134 Trofimov I. Drept civil. Contractele civile. Chișinău, 2004, p.235-236. 
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cărăuș. Problema însă constă în faptul că survin împrejurări, cum ar fi catastro-
fele aeriene, când pasagerului nu-i poate fi integral reparată suma prejudiciului.

În asemenea situaţii, cărăușii se confruntă cu mari dificultăţi financiare și 
procese lungi de insolvabilitate, iar pasagerii rămân fără despăgubirile prevă-
zute de lege. De aceea, „ca garanţie a executării obligaţiilor”, a fost introdusă 
asigurarea obligatorie a cărăușului din transportul aerian faţă de pasageri.

5.2. Cadrul juridic naţional al asigurărilor din transportul aerian
În Republica Moldova asigurările obligatorii au fost de la începutul apari-

ţiei pieţei de asigurări locomotiva care a atras după sine piaţa de asigurări135.
Regulamentul cu privire la modul de asigurare obligatorie a pasagerilor 

transportului aerian, feroviar, fluvial și auto în comun136 a fost baza normativă 
de început în domeniul asigurărilor din transportul aerian al ţării noastre. Apoi 
a urmat un regulament similar din anul 1995, care a fost abrogat în 1998137.

Reglementarea actuală este reflectată în Legea nr.1553-XIII din 25.02.98 cu 
privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de 
călători”138. Conform legii, transportatorii de călători cu mijloace de transport 
aerian, auto, feroviar și fluvial sunt obligaţi să încheie anual cu asigurătorii 
contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă 
de călători, iar particularităţile asigurării în transportul aerian trebuie să fie 
reflectate în contractul de asigurare și să corespundă prevederilor acordurilor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Asigurarea obligatorie este asigurarea prin efectul legii139, iar orice încăl-
care a cerinţelor de asigurare în transportul aerian este sancţionată de Codul 
contravenţional al R.M., și anume: efectuarea transporturilor aeriene fără asi-

135 Zgardan A. Caracteristica asigurărilor prin efectul legii în domeniul transportului auto 
în Republica Moldova. IDIS „Viitorul”. Chișinău, 2008, p.8. 

136 Hotărârea Guvernului R.M. nr.686 din 23.10.92 privind unele probleme legate de reali-
zarea Decretului Președintelui R.M. din 25 iunie 1992 „Cu privire la asigurarea obliga-
torie a pasagerilor transportului aerian, feroviar, fluvial și auto în comun”, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.10 din 30.10.1992. În prezent abrogată.

137 Hotărârea Guvernului R.M. nr.370 din 06.06.95 cu privire la asigurarea obligatorie a 
pasagerilor transportului aerian, feroviar, fluvial și auto în comun, publicat în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr.40 din 20.07.1995. În prezent abrogată.

138 Legea nr.1553-XIII din 25.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
a transportatorilor faţă de călători, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va nr.38-39/38 din 30.04.1998.

139 Кибак Г., Mишина Т., Цонова И. Гражданское право. Особенная часть. CEP USM. 
Кишинэу, 2006, p.329. 
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gurarea pasagerilor, bagajelor, echipajelor de zbor și fără asigurarea răspunderii 
civile faţă de terţi se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi conven-
ţionale și care se aplică persoanelor cu funcţie de răspundere (art.219)140.

Aceste reglementări sunt singurele care impun sancţiuni în caz de neres-
pectare a cerinţelor de asigurare obligatorie a tuturor aeronavelor ce efectuea-
ză zboruri, inclusiv naţionale. În ce privește zborurile internaţionale, cerinţele 
asigurării obligatorii reies din Convenţia de la Montreal, de care se conduc 
majoritatea statelor lumii.

Reieșind din considerentele că nu avem un Cod aerian și nici legi speciale, 
dar și faptul că nu suntem membri ai U.E. pentru a putea aplica Regulamentul 
privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatori-
lor de aeronave nr.785 din 2004, Autoritatea Aeronautică Civilă a R.M. a găsit 
oportună reglementarea scarei asigurărilor în Reglementările Aeronautice Ci-
vile – Certificarea Operatorilor Aerieni (R.A.C. – A.O.C.).

Conform R.A.C. – A.O.C. pct.0060, alin.(2), nivelul minim de asigurare 
pentru fiecare aeronavă nu trebuie să fie mai mică decât: (a) 1.500.000 D.S.T. – 
Categoria I (aeronave până la 2.000 kg); (b) 4.500.000 D.S.T. – Categoria II (ae-
ronave până la 6.000 kg); (c) 12.000.000 D.S.T. – Categoria III (aeronave până la 
25.000 kg); (d) 50.000.000 D.S.T. – Categoria IV (aeronave până la 100.000 kg); 
(e) 90.000.000 D.S.T. – Categoria V (aeronave până la 200.000 kg).

Orice aeronavă civilă, pentru a putea efectua un zbor trebuie să aibă în-
cheiate două contracte de asigurare obligatorie: primul, se referă la asigurarea 
de accidente a piloţilor, condiţie cerută de stat pentru eliberarea autorizaţiilor 
de zbor. Al doilea contract, cuprinde asigurarea de răspundere civilă faţă de 
pasageri (mărfuri) și faţă de terţi.

Astfel, conform regulilor Certificarea operatorilor aerieni, solicitantul pen-
tru obţinerea certificatului de operator aerian trebuie să aibă încheiate, pentru 
fiecare aeronavă, contracte de asigurare pentru încărcătura comercială a ae-
ronavei și răspunderea civilă faţă de terţi (pct.0035 lit.(k))141. Aceeași cerinţă 
este și pentru autorizarea zborurilor: cererea pentru eliberarea autorizaţiei de 
exploatare a rutei aeriene trebuie să fie însoţită de copia poliţelor de asigurare 

140 Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI adoptat la 24.10.2008, publi-
cat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6. 

141 Reglementările Aeronautice Civile. Certificarea operatorilor aerieni, aprobate de Ad-
ministraţia de Stat a Aviaţiei Civile a R.M. prin ordinul directorului general nr.66 din 
28.06.2005, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.92-94.
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a pasagerilor și pentru răspundere civilă faţă de terţi (pct.0030 (c))142. Pentru 
informare, mai adăugăm că transportatorii pot încheia și contracte cu privire 
la asigurarea aeronavei, însă acest fel de asigurare rămâne a fi facultativ.

Suntem de părerea că prevederile respective ar putea fi incluse în Legea cu 
privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de 
călători, deoarece reglementările aeronautice civile ale Autorităţii Aeronautice 
Civile a R.M. reprezintă niște reguli aeriene orientate preponderent spre teh-
nica aeronautică și mecanismele de zbor, pe când asigurarea ţine de domeniul 
legislaţiei civile.

Mai mult, aeronavele moldovenești care efectuează zboruri de pasageri în 
U.E. sunt nevoite să respecte cerinţele din Regulamentul Parlamentului Euro-
pean nr.785 din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare a operatorilor de 
transport aerian și a operatorilor de aeronave143, pe când cele cu direcţia spre 
Federaţia Rusă, aplică scara asigurărilor din reglementările Autorităţii Aero-
nautice Civile a R.M., prezente și în Federaţia Rusă.

Comparând cifrele din scara asigurărilor, estimăm că limitele stabilite de 
Autoritatea Aeronautică Civilă a R.M. sunt de 3 ori mai mici decât cele din 
Regulamentul nr.785, iar cei expuși riscurilor sunt pasagerii144.

142 Reglementările Aeronautice Civile. Autorizarea zborurilor, aprobate de Administraţia 
de Stat a Aviaţiei Civile a R.M. prin ordinul directorului general nr.33 din 14.06.2002, 
publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.191-195. 

143 Regulamentul privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a 
operatorilor de aeronave, adoptat de Parlamentul European cu nr.785 la 21.04.2004, în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L138, 2004, p.1-5.

144 Pentru comparaţie, vom enumera o serie de catastrofe, indicând mărimea despăgubiri-
lor de care au beneficiat rudele celor decedaţi, și anume: – la 6 decembrie 1997, aeronava 
An-124 „Ruslan”, cu 76 pasageri la bord, s-a prăbușit în Kazahstan. Până în prezent, 
cu excepţia cheltuielilor funerare, rudele victimelor nu au primit alte compensaţii; – la 
3 iulie 2001 aeronava Tu-154M, ruta Ekaterinburg-Irkutsk-Vladivostok, se prăbușește 
în regiunea Irkutsk cu 136 pasageri la bord plus 9 membri ai echipajului. Imediat după 
accident, compania «Vladivostok-Avia» a achitat din bugetul propriu câte 12 mii de 
ruble doar rudelor rămase fără întreţinător, celorlalţi doar cheltuielile funerare; – la 4 
octombrie 2001 avionul Tu-154 s-a prăbușit în Marea Neagră, toţi pasagerii au decedat, 
iar guvernul Ucrainei a despăgubit rudele celor decedaţi cu câte 200.000 dolari S.U.A.; 
– la 2 iulie 2002 în Germania a avut loc tamponare aeronavei companiei Bașkiria cu 
o aeronavă de încărcături. Au decedat 71 de persoane, în majoritate copii ce plecau la 
odihnă în Spania. Rudele au primit între 100.000-300.000 dolari S.U.A., iar banii au fost 
achitaţi dintr-un fond special format de guvernele Germaniei și Elveţiei; – la 3 mai 2006 
aeronava companiei «Armenia Avia» s-a prăbușit în mare cu 120 de persoane la bord. 
Rudele au primit cîte 20.000 dolari S.U.A.; – la 17 martie 2007 aeronava companiei 
IuTair ce efectua zborul pe ruta Surgut-Samara-Belgorod s-a accidentat, 6 persoane au 
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5.3. Accidente aeriene în care au fost implicaţi cetăţeni  
 ai Republicii Moldova și despăgubirile acordate

Cu regret amintim că în ultimii ani în accidente aeriene ce s-au soldat cu 
decese au avut de suferit și cetăţeni ai Republicii Moldova. În legătură cu aceste 
cazuri de accident, procese judiciare nu au existat, iar urmărirea penală a înce-
tat de fiecare dată din lipsa componenţei de infracţiune.

Astfel, un caz tragic a avut loc la 9 ianuarie 2007, cu aeronava An-26 ce 
aparţinea companiei moldovenești „Aerian-Tur M”, în timp ce efectua zborul 
Adana (Turcia) – Balad (Irak). Au decedat 34 de persoane, inclusiv 5 membri ai 
echipajului care erau cetăţeni ai Republicii Moldova145. Deși rudele victimelor 
au primit despăgubiri financiare în baza „compromisului” la care s-a ajuns cu 
companiile de asigurări, mărimea acestor despăgubiri nu o putem evoca, de-
oarece constituie informaţie confidenţială.

Un alt accident a fost înregistrat în regiunea Nicolaev, Ucraina, cu elicopte-
rul ce aparţinea companiei aeriene de stat „Agroavia”, înregistrat în Registrul 
Aerian de Stat al Republicii Moldova și care efectua lucrări agrochimice.

Însă cel mai grav accident a avut loc la 11 aprilie 2008, în Aeroportul In-
ternaţional Chișinău, în timpul efectuării apropierii la aterizare. Deși avionul 
aparţinea companiei „KATA Air Transport Co.LTD” a Republicii Sudan, din 
cele 8 persoane aflate la bord, 4 erau cetăţeni ai Republicii Moldova și cu toţii 
au decedat146. Spre regret, până în prezent rudele victimelor nu au primit des-
păgubiri de asigurare de la compania de asigurări „Moldasig”, pe motiv că nu 
au fost încă elucidate cauzele accidentului și persoanele vinovate.

Una dintre problemele care există în legislaţia naţională în planul asigură-
rii obligatorii în transportul aerian constă faptul că limita răspunderii asigură-
torului prevăzută în art.8 alin.(1) din Legea menţionată constituie doar 10.000 
de dolari S.U.A. pentru un călător, iar aria de extindere a riscului asigurat nu 
este limitată. Pentru comparaţie, această sumă este de 30 ori mai mică decât 

decedat din cele 50 aflate la bord. Familiile victimelor au primit o compensaţie în sumă 
de 75.000 dolari S.U.A. pentru fiecare membru decedat. Concluzia este că în accidentele 
care au avut loc pe teritoriul statelor ex-sovietice (și în care au fost implicate companii 
aeriene din aceste ţări), victimele au primit despăgubiri în cuantum diferit. Pentru de-
ces, sumele au variat între 8163 dolari, 20.000 dolari, 75.000 dolari și 200.000 dolari, iar 
în unele cazuri acestea s-au limitat doar la cheltuielile funerarii.

145 Companiile aeriene autohtone nu vor efectua zboruri în statele cu zone de risc, publicat 
în Moldova Suverană, nr.6 din 16.01.07.

146 Portalul oficial al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova – http://
www.asac.md/news/?nid=08ab815dc9e075256e77f61975a42b41 (vizitat 29.11.2011).
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cerinţele de asigurare a operatorilor aerieni stabilite de Regulamentul (C.E.) 
Parlamentului European și al Consiliului nr.785 din 2004, care în prezent con-
stituie 250.000 D.S.T. (aproximativ 300.000 de dolari S.U.A.).

Conform datelor oferite de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în prezent 
în Republica Moldova avem 33 de companii de asigurări. Dintre ele cele mai mari 
fonduri de asigurare le au „MOLDASIG” S.R.L. cu 146 mln de lei, „ASITO” S.A. – 
133 mln de lei, „CARAT” S.A. – 26 mln de lei și „MOLDCARGO” S.R.L. – 16 mln 
de lei. De aici estimăm că pentru a putea acoperi riscurile aeriene, companiile de 
asigurări din Republica Moldova sunt nevoite să apeleze la sistemul de reasigurări.

Cu referire la zborurile din trafic naţional, menţionăm că rute aeriene re-
gulate de pasageri nu există. Deși în prezent avem deschise două aeroporturi 
internaţionale, Aeroportul Internaţional Chișinău și Mărculești147, reieșind 
din cheltuielile majorate de zbor, suprafaţa relativ mică a teritoriului, precum 
și alte inconveniente legate de decolare și aterizare, zborurile regulate de rută 
nu ar fi eficiente. Totuși, în situaţia unor eventuale zboruri regulate interne, 
despăgubirile pentru daunele cauzate vieţii și sănătăţii pasagerilor urmează a 
fi aduse în concordanţă cu prevederile Convenţiei de la Montreal.

Până la aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Montreal se crease 
o situaţie neplăcută pe seama pasagerilor, ca beneficiari ai serviciilor de trans-
port, deoarece companiile aeriene aplicau un dublu standard cu privire la asi-
gurarea de răspundere civilă, și anume: aeronavele care efectuau zboruri către 
statele membre ale Convenţiei, încheiau contracte de asigurare obligatorie cu 
prime majorate, iar cele ce aveau ca punct de destinaţie statele Convenţiei de la 
Varșovia (în mare parte statele ex-sovietice) – la prime mai mici.

Au existat temeri că dacă Republica Moldova va adera la Convenţia de la 
Montreal, situaţia ar avea ca efect insolvabilitatea companiilor aeriene naţio-
nale din cauza cheltuielilor majore ce vor urma a le suporta pentru încheierea 
contractelor la nivelul cerut de Convenţie.

Luând în considerare practica altor state membre ale Convenţiei, ca: Cehia, 
Slovacia, Slovenia, Cipru, Grecia, Macedonia, România ș.a., asemenea temeri 
au fost nejustificate. Transportatorii din aceste state nu au avut de suferit și nici 
preţul biletelor nu a fost majorat în mod substanţial.

Potrivit opiniei profesorului ucrainean А.Черненко, companiile aeriene din 
statele aflate sub Convenţia de la Varșovia în viitorul apropiat își vor pierde pozi-
ţiile pe piaţa transportului aerian internaţional. Cauza este că pasagerii se simt în 

147 Legea nr.178-XVI din 10.07.2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărcu-
lești”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.143-144/585 din 05.08.2008.
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siguranţă mai sporită în aeronave aflate sub Convenţia de la Montreal, deoarece 
sunt apreciate la nivel superior viaţa, sănătatea, timpul și bagajul pasagerului148.

5.4. Problema compensării prejudiciului moral  
 de către companiile de asigurare

Potrivit legislaţiei, companiile de asigurări nu sunt obligate să plătească 
asiguraţilor despăgubiri morale. Toate reclamaţiile de acest gen urmează a fi 
adresate companiei aeriene aeronava căreea a efectuat zborul respectiv, iar în 
caz de litigiu, mărimea compensaţiei este stabilită exclusiv prin hotărâre a in-
stanţei de judecată.

Conform prevederile din Hotărârea Plenului C.S.J. a R.M. nr.9 din 
09.10.2006 „Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţi-
ei ce reglementează repararea prejudiciului moral”, răspunderea contractuală 
pentru prejudiciile nepatrimoniale (morale) are o aplicare particulară, sub as-
pectul că are incidenţă numai în ceea ce privește anumite contracte și anumite 
obligaţii pe care aceste contracte le cuprind.

Unul dintre contracte este cel de transport al persoanelor, în temeiul căruia 
transportatorul își asumă, pe lângă obligaţia expresă de a efectua transportul, 
ca obligaţie de rezultat, și obligaţia implicită de a proteja viaţa și integritatea 
corporală a călătorilor, denumită obligaţie de securitate149.

La determinarea mărimii compensaţiei pentru prejudiciul moral, instanţele 
judecătorești se vor baza atât pe aprecierile subiective, care reies din caracterul 
și gravitatea suferinţelor psihice avute de pasager, cât și pe datele obiective, cum 
ar fi: importanţa vitală a drepturilor personal nepatrimoniale și a bunurilor 
pentru pasager, gradul suportării de către pasager a suferinţelor psihice sau fizi-
ce (vătămarea corporală, decesul persoanelor apropiate (rudelor), pierderea sau 
limitarea capacităţii de muncă etc.), felul vinovăţiei (intenţie, imprudenţă, ne-
glijenţă) celui care a cauzat prejudiciul precum și alte circumstanţe probatoare.

În practica judiciară a altor state, la compensarea suferinţelor morale, instan-
ţa de judecată ţine cont și de vârsta pasagerului: cu cât persoana este mai tânără, 

148 Черненко А. Новые тенденции в правовом регулирования международных ави-
аперевозок. Часть II, publicat în „Offshore journal” (Ucraina), nr.4, 2004, p.21-22.

149 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. nr.9 din 09.10.2006 „Cu privire la 
aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea preju-
diciului moral”, publicat în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
2007, nr.2, p.19.
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cu atât suma despăgubirii este mai redusă, pe motiv că victima mai ușor se rea-
bilitează în urma accidentului (spre exemplu, poate să se căsătorească, să nască 
copii etc.), dar pentru pasagerii în etate cuantumul despăgubirii este mai mare150.

Așadar, reieșind din conţinutul legislaţiei naţionale cu privire la asigu-
rări, obligaţia compensării de către asigurători a prejudiciului moral nu exis-
tă. Potrivit art.8 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă a transportatorilor faţă de călători, despăgubirea de asigurare pentru 
prejudiciul cauzat de vătămarea corporală sau decesul victimei va include:
a) câștigul ratat în timpul perioadei de incapacitate temporară de muncă, dar 

nu mai mult decât echivalentul a 20 de dolari S.U.A. pentru fiecare zi de 
incapacitate de muncă;

b) cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, prote-
jare și îngrijire, confirmate de avizul instituţiei medicale, precum și cheltu-
ielile de transport ale victimei și, după caz, ale persoanei care o însoţește;

c) în cazul invalidităţii, în afară de plăţile prevăzute la lit.a) și b), câștigul ratat 
în toată perioada invalidităţii calculat după metodica aplicată în organele 
de asigurare socială;

d) cheltuielile de funerarii, conform tarifelor organelor gospodăriei comunale 
(rechizite de funerarii, transport și servicii acordate de cimitir), cu excepţia 
cheltuielilor ce ţin de rituri și tradiţii locale;

e) partea câștigului de care, în cazul decesului victimei, au fost lipsite persoa-
nele inapte de muncă întreţinute de ea sau având dreptul la întreţinerea ei.
Apreciem faptul că în plan internaţional există companii de asigurări 

care acceptă asigurarea separată a prejudiciului moral. Asemenea gen de 
asigurare este pe larg utilizat în Marea Britanie, Franţa, Canada, Japonia, 
având o bază metodică bine fundamentată.

Totuși, majoritate companiilor de asigurări indică că prejudiciul moral nu 
este obiect al contractului de asigurare, ci se include în suma despăgubirilor 
plătite de companie pentru prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii sau bagajelor de 
mână ale pasagerului. În acest context, adăugăm că la fiecare 10 ani, Ministe-
rul Transporturilor din S.U.A. apreciază „preţul vieţii unui pasager”, care po-
trivit datelor din anul 2007, se ridică la 3 mln de dolari. Deși suma indicată este 

150 Косогова И. Изменения в закон внесены, но роблемы остались, publicat în Граж-
данская авиация (Federaţia Rusă), nr.4, 2008, p.12.
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una mai mult ideală, totuși la soluţionarea litigiilor în instanţele de judecată 
americane se face trimitere la această sumă151.

Încă în anul 1930, în S.U.A. și Anglia experţii au ajuns la concluzia că pe 
măsura majorării sumei despăgubirilor care trebuie achitate la decesul sau vă-
tămarea corporală a pasagerilor în timpul transportului aerian, companiile 
aeriene investesc și mai mult în securitatea procesului de zbor, prin moderni-
zarea tehnică a aeronavelor.

5.5. Componentele asigurării de răspundere civilă  
 din transportul aerian

5.5.1. Prima de asigurare, riscul asigurat, cazul asigurat
Prima de asigurare reprezintă suma pe care asiguratul este obligat să o plă-

tească asigurătorului în modul și în termenul prevăzut de contractul de asigura-
re, în schimbul preluării de către asigurător a riscului asigurat. Ea se determina-
tă reieșind din limita de răspundere, riscurile asigurate și tarifele de asigurare.

Totodată, asupra stabilirii primei influenţează și alţi factori, ca: volumul 
obligaţiilor asigurătorului, tipul aeronavei, perioada valabilităţii contractului 
de asigurare, regiunile geografice de exploatare a navei, caracterul zborurilor, 
intensitatea exploatării navelor, nivelul de calificare a echipajului etc.152

Prin contract părţile pot conveni asupra unor prime de asigurare unice 
sau periodice. În cazul în care plata primei a fost convenită în tranșe, iar una 
din tranșe nu este plătită, asigurătorul poate stabili asiguratului, pe cheltuiala 
acestuia, un termen de plată de 2 săptămâni, explicându-i și consecinţele juri-
dice a neplăţii în termen. Dacă, după expirarea acestui termen se produce ca-
zul asigurat și asiguratul este în întârziere cu plata primei, reieșind din preve-
derile art.1323 alin.(2) a Codului civil, asigurătorul este eliberat de obligaţia sa.

Riscul asigurat. Riscul asigurat este evenimentul viitor, posibil, dar incert 
la care sunt expuse viaţa, sănătatea sau bunurile pasagerilor. Evenimentele ce 
constituie risc asigurat sunt întâmplătoare și imprevizibile, deoarece nu se 
poate ști dinainte dacă un astfel de eveniment va surveni cu adevărat într-un 

151 Трунов И.Л. Авиастраховка с коррективами, publcat în Домашний адвокат (Fede-
raţia Rusă), 2008, nr.5, p.13; Трунов И.Л., Айвар Л.К. Размер ущерба = безопасности 
полета, publicat în Домашний адвокат (Federaţia Rusă), 2006, nr.2, p.9.

152 Condiţiile speciale de asigurare a răspunderii civile a deţinătorilor de nave aeriene și 
a transportatorilor aero, publicate pe site-ul oficial al Societăţii Naţionale de Asigurări 
MOLDASIG – http://moldasig.md/index.php?cid=152 (vizitat 29.12.2009).
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anumit loc, dacă el va produce sau nu daune anumitor persoane153.
Întrucât de cele mai multe ori riscul asigurat nu se produce în perioada 

de asigurare și paguba nu se materializează, asigurătorul are un câștig și este 
capabil să acopere paguba, atunci când aceasta se produce154.

Subliniem că riscurile din transportul aerian sunt majore și asigurarea aces-
tora devine o prioritate în Republica Moldova, cu atât mai mult cu cât aeronavele 
noastre sunt fabricate în perioada 1975-1990, având astfel un grad de uzură sporit.

Cazul asigurat. Cazul asigurat este evenimentul pentru înlăturarea consecin-
ţelor căruia s-a făcut asigurarea și la producerea căruia apare obligaţia asigură-
torului să plătească suma asigurată ori despăgubirea (art.1307 alin.(3) Cod civil).

Spre deosebire de riscul asigurat, care este un eveniment ce poate eventual 
apărea, cazul asigurat este evenimentul ce s-a produs deja și în legătură cu care 
asigurătorul este obligat să plătească pasagerilor asiguraţi sumele de asigurare, 
dacă a avut loc vătămarea corporală sau decesul pasagerului, ori despăgubirile 
de asigurare, în caz de deteriorări sau distrugeri a lucrurilor luate de pasager 
cu sine în salonul aeronavei.

5.5.2. Indemnizaţia de asigurare
Indemnizaţia de asigurare este suma de bani pe care asigurătorul o plătește 

asiguratului sau beneficiarului la survenirea cazului asigurat155.
Este necesar să facem delimitarea dintre suma de asigurare și despăgubirea 

de asigurare care i se achită pasagerului. Astfel, la asigurarea bagajelor de mână, 
indemnizaţia de asigurare se numește despăgubire, iar la asigurarea vieţii și sănă-
tăţii pasagerului, indemnizaţia de asigurare poartă denumirea de suma asigurată.

La asigurarea vieţii și sănătăţii pasagerilor, indemnizaţia de asigurare nu 
are caracter de despăgubire, deoarece ea nu depinde de dauna materială sufe-
rită de pasager, cum este în cazul bagajelor, ci numai de suma asigurată, motiv 
din care este numită suma de asigurare și coincide cu suma asigurată.

Potrivit rezultatelor statistice cu privire la asigurările din transportul aeri-
an, în anul 2006 plata despăgubirilor și sumelor asigurate a constituit în total 
973.835 lei: în perioada 2007 – 84.613 lei, iar în 2008 – 493.505 lei. Din fericire, 

153 Bloșenco A. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura 
ARC. Chișinău, 2006, p.921.

154 Caraiani Gh. Transporturi, expediţii și asigurări internaţionale. Editura Lumina Lex. 
București, 2001, p.235-236.

155 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.194.
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aceste sume nu sunt mari, iar transportul aerian rămâne a fi cel mai sigur mij-
loc de transport în Republica Moldova. Pentru comparaţie, în urma acciden-
telor din transportul auto, în anul 2008 companiile de asigurări naţionale au 
plătit în total 50 de mln de lei.

Indemnizaţia de asigurare se acordă pentru prejudiciul cauzat pasagerilor 
din momentul îmbarcării lor în aeronavă și până la momentul coborârii pe 
aeroportul de aterizare, inclusiv transbordările pe rută.

Conform art.12 alin.(1) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători, dacă pasagerul a suferit 
vătămare corporală sau deces, faptul va fi dovedit prin certificatul eliberat de 
organizaţia autorizată să confirme decesul sau să determine gradul de vătă-
mare a integrităţii corporale, precum și în temeiul documentelor ce confirmă 
cheltuielile de tratament: procurarea de medicamente necesare, protejare și 
îngrijire în legătură cu cazul asigurat.

Întrebarea care apare în acest context se referă la faptul: cine este în drept 
să dispună achitarea despăgubirii de asigurare pasagerului?

Unii autori sunt de părerea că asigurătorul de fiecare dată trebuie să plăteas-
că despăgubirea de asigurare în baza unei hotărâri a instanţei de judecată156.

Conform unei alte opinii, despăgubirea de asigurare trebuie plătită în mări-
mea și în condiţiile stabilite de asigurător, fără hotărârea instanţei judecătorești. 
În instanţele de judecată urmează a se adresa doar atunci când asiguratul pretin-
de la o despăgubire bănească mai mare. Dacă despăgubirile de asigurare se vor 
plăti numai în conformitate cu hotărârea instanţei judecătorești, atunci asigura-
rea de răspundere civilă va necesita majorarea numărului personalului instanţe-
lor judecătorești cu diferiţi specialiști (medici, contabili, juriști etc.), care ar trebui 
să determine mărimea despăgubirilor produse în urma accidentelor, în caz con-
trar, instanţa de judecată nu va putea calcula corect despăgubirea de asigurare157.

Aceeași idee o putem desprinde și din particularităţile examinării litigiilor 
ce ţin de asigurarea obligatorie și facultativă expuse în Manualul judecătorului 
la examinarea pricinilor civile158.

156 Naveau J., Godfoid M., Fruhling P. Précis de droit aérien. 2e édition. Bruylant, 2007, 
p.245-246. 

157 Ciobanu O. Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele 
produse în urma accidentelor auto, publicat în Revista Naţională de Drept, 2002, nr.3, 
p.50-53.

158 Novac S. Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de asigurarea obligatorie și facul-
tativă, publicat în Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile (coordonator: 
M.Poalelungi). Editura Cartier, Chișinău, 2006, p.750.
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În ceea ce ne privește, propunem negocierea dintre compania de asigurări 
și rudele victimelor, iar în caz de dezacord, litigiul să fie soluţionat de instan-
ţa de judecată.

Ca exemplu, aducem compromisul la care s-a ajuns în accidentul din 9 iulie 
2006 din Irkutsk, Federaţia Rusă, în care din 203 pasageri aflaţi la bord 122 au 
murit, fiind achitate câte 1 mln de ruble (300 mii lei) pentru fiecare pasager 
decedat159. Pe când în accidentul de la „Mont Saint Odile”, Franţa, soldat cu 
87 de morţi160, până în prezent nu s-a ajuns la un consens. Rudele unor victi-
me continuă să invoce specificul accidentelor colective solicitând o majorare a 
indemnizării, altele au încheiat o tranzacţie cu Air Inter, prin care compania a 
indemnizat moștenitorii ce au renunţat la acţiunea lor în justiţie161.

Un alt aspect pe care îl privim în mod critic este limitarea mărimii despă-
gubirilor de asigurare care se achită pasagerilor în urma vătămărilor corporale 
sau decesului din accidentele aeriene.

Aducem exemple că majoritatea doctrinarilor sunt pentru repararea in-
tegrală a prejudiciului de către asigurător. Astfel, S.Novac susţine că în caz 
de vătămare corporală sau deces asigurătorul suportă paguba fără limită de 
sumă162. Profesorii ruși И.Л.Трунов, Л.К.Айвар, Г.Х.Харисов, Л.К.Трунова și 
А.А.Востросаблин, efectuând în acest scop multiple studii și analize cu conţinut 
economic și juridic în Federaţia Rusă, și având ca model Anglia, Franţa, S.U.A. 
și Canada, propun introducerea în legislaţie a sintagmei „costul vieţii” persoanei 
la nivelul sumei de 300 mii de dolari S.U.A. Potrivit autorilor, suma urmează a 
fi consfinţită legal ca valoare unică de reper pentru companiile aeriene și cele 
de asigurări, iar pasagerii să fie despăgubiţi ţinându-se cont de această sumă163.

159 Воронов К. Родственникам жертв авиакатастрофы подняли цену, publicat în 
Коммерсантъ (Federaţia Rusă), nr.54 din 02.04.2008.

160 Laengy Jo. Crash du Mont Sainte Odile: 14 ans de procedures, deux mois de proces, six 
relaxes … et des appels au civil, publicat în Journal des Accidents et des Catastrophes 
(Franţa), nr.68, 2007, p.22.

161 Steinlé-Feuerbach M. Crash du Mont Sainte Odile: les responsabilités civiles, publicat 
în Journal des Accidents et des Catastrophes (Franţa), nr.70, 2007, p.31.

162 Novac S. Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de asigurarea obligatorie și facul-
tativă, publicat în Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile (coordonator: 
M.Poalelungi). Editura Cartier, Chișinău, 2006, p.767. 

163 Трунов И.Л., Трунова Л.К., Востросаблин А.А. Экономический экивалент человече-
ской жизни. Часть 1, publicat în Вестник РАЕН (Federaţia Rusă), 2004, nr.4, p.10; Тру-
нов И.Л., Айвар Л.К., Харисов Г.Х. Экивалент стоимости человеческой жизни. Часть 
2, publicat în Представительная власть – XXI век (Federaţia Rusă), 2006, nr.3, p.11.
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Ca argument în favoarea excluderii limitei despăgubirilor din practica 
companiilor de asigurări aducem poziţia acceptată de Curtea Constituţională 
a R.M. prin Hotărârea nr.18 din 6 octombrie 2005 pentru controlul consti-
tuţionalităţii prevederii din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.956 din 
28 decembrie 1994 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a 
deţinătorilor de autovehicule și vehicule electrice urbane”164.

Potrivit dispoziţiilor pct.28 din Anexa nr.1, despăgubirile de asigurare 
pentru pagubele produse prin vătămări corporale sau decesul terţelor persoa-
ne în urma accidentelor rutiere nu trebuiau să depășească 2000 salarii minime 
stabilite în republică la data producerii evenimentului asigurat. Curtea Consti-
tuţională a declarat neconstituţională această prevedere, argumentând că prin 
limitarea despăgubirilor pentru vătămări corporale și decese se încalcă dispo-
ziţiile din Constituţia R.M., și anume: art.16 alin.(2) „Egalitatea”, art.24 alin.
(1) „Dreptul la viaţă și la integritate fizică și psihică”, art.46 alin.(1) „Dreptul la 
proprietatea privată și protecţia acesteea” și art.54 „Restrângerea exerciţiului 
unor drepturi sau al unor libertăţi”.

Expunându-ne părerea, considerăm că acordarea unor despăgubiri limitate 
de către asigurători celor care au avut de suferit în urma accidentelor aeriene 
este nejustificată, fiind în contradicţie cu Convenţia de la Montreal și cu Regu-
lamentul nr.785 din 2004.

Apreciem ca oportună poziţia luată de Curtea Constituţională pe această 
problemă, accentuând importanţa acesteea ca argument pentru excluderea plă-
ţii despăgubirilor de tip standard din practica companiilor de asigurări din Re-
publica Moldova, în favoarea unor despăgubiri nelimitate.

Persoanele din Republica Moldova sunt obligate să încheie contracte de asi-
gurare cu societăţile înregistrate în Republica Moldova, cu excepţia cazurilor 
în care asigurările solicitate nu se practică pe piaţa internă (art.1306 Cod civil).

Transportatorii aerieni sunt astfel obligaţi să încheie contracte de asigurare 
cu companiile de asigurări înregistrate și licenţiate în Republica Moldova. Ei 
pot apela la societăţile de asigurări străine doar în cazurile în care tipul de 
asigurare solicitat nu poate fi oferit pe piaţa internă.

164 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.18 din 6 octombrie 2005 pentru controlul consti-
tuţionalităţii prevederii din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.956 din 28 decem-
brie 1994 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de 
autovehicule și vehicule electrice urbane”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2005, nr.135-138.
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Problema care apare, ţine de mecanismul de sancţionare în cazul nerespec-
tării cerinţei prescrise. În Comentariul Codului civil al R.M., Andrei Bloșenco 
remarcă că norma dată nu prevede organul care ar putea pune problema sanc-
ţionării în cazul încheierii unui contract dintre o persoană din Republica Mol-
dova cu un asigurător străin, și nu sunt prevăzute nici consecinţele juridice165.

Acest organ este Departamentul Asigurări din cadrul Comisiei Naţionale 
a Pieţei Financiare din R.M. Structura respectivă are ca sarcină de bază su-
pravegherea activităţii de asigurare, garantarea protecţiei intereselor legitime 
ale asiguraţilor și respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către par-
ticipanţii pieţei serviciilor de asigurare, inclusiv despăgubirile în transportul 
aerian de pasageri și bagaje.

O altă problemă este reevaluarea plafonului asigurărilor, deoarece acestea 
fac parte din categoria „riscurilor majore”. Se propune și preluarea „riscurilor 
majore” de către stat166, așa сum se practică, spre exemplu, în Slovacia167. În 
același mod se pronunţă și Comisia Parlamentului European: numeroși trans-
portatori aerieni și operatori de aeronave consideră că riscurile asociate actelor 
de terorism ar trebui să fie suportate de către state și nu de către operatorii de 
aeronave. Cu toate acestea, însă, legislaţia naţională din majoritatea statelor 
membre atribuie transportatorilor aerieni răspunderea pentru daunele provo-
cate terţilor prin actele de terorism168.

Suntem de părerea că în Republica Moldova riscurile actelor de terorism ar 
trebui acoperite din fondul bugetului de stat, pe motiv că aceste cheltuieli, așa 
cum arată practica altor state, sunt peste puterile companiilor de asigurări și a 
transportatorilor aerieni, și conduc adeseori la incapacitatea lor de plată.

165 Bloșenco A. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura 
ARC. Chișinău, 2006, p.920.

166 Desfougères E. La sécurité et la sureté des transports aériens, publicat în Journal des 
Accidents et des Catastrophes (Franţa), nr.51, 2005, p.19.

167 Жилкина М.С. Обязательное страхование: зарубежная практика, publicat în 
Страховое ревю (Federaţia Rusă), nr.3, 2000, p.35-36.

168 Cerinţele de asigurare a operatorilor de aeronave din UE – Raport privind funcţionarea 
Regulamentului 785/2004. Bruxelles, 24.04.2008. Portalul oficial al legislaţiei Uniunii 
Europene – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0216:
FIN:RO:HTML (vizitat 16.11.2011).
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1. Noţiunea contractului de transport aerian de mărfuri
Contractul de transport aerian de mărfuri constituie izvorul principal al 

nașterii raporturilor juridice civile din sfera transportului aerian. Actualmen-
te, nu există acte normative menite să reglementeze contractul respectiv.

Codul civil la art.980 alin.(1) definește în mod succint că prin contractul de 
transport o parte se obligă faţă de cealaltă parte să transporte încărcătura la locul 
de destinaţie, iar cealaltă parte se obligă să plătească remuneraţia convenită.1

Contractul de transport aerian de mărfuri este puţin abordat în litera-
tura de specialitate, iar majoritatea doctrinarilor (Gh.Piperea, I.Т.Ciobanu, 
P.Pătrășcanu etc.) fac trimitere la contractul de transport în general2.

În baza contractului de transport aerian de încărcături, cărăușul se obligă 
să transporte mărfurile încredinţate de expeditor în punctul de destinaţie și să 
le elibereze persoanei împuternicite a le primi (destinatarului), iar expeditorul 
de mărfuri se obligă să plătească taxa de transport conform tarifului stabilit 
(A.Bloșenco)3.

Contractul de transport aerian de mărfuri este o convenţie în care cărăușul 
profesionist se obligă, contra plată, să efectueze deplasarea mărfii pe o anumită 
distanţă, cu aeronava (Е.А.Ефремов)4.

Analizând noţiunile sus-menţionate, dar și alte definiri similare ale profe-
sorilor Gh.Filip5, Gh.Caraiani6 și A.Mircea7, este posibilă o formulare aparte, 
și anume:

Contractul de transport aerian de mărfuri este aceea înţelegere scrisă, prin 
care cărăușul din transportul aerian se obligă să transporte mărfurile pe calea 

1 În reglementările cu privire la transportul de bunuri din Codul civil (art.993-1029) nu 
se ţine cont de particularităţile transportului aerian de mărfuri, iar un cod aerian al 
Republicii Moldova lipsește. 

2 Piperea Gh. Dreptul transporturilor. Editura All Beck, București, 2003, p.22; Ciobanu 
T.I. Dreptul transporturilor. Transportul terestru și aerian. Editura Actami, București, 
2000, p.41; Pătrășcanu T. Curs asupra dreptului transporturilor. Editura Centrului de 
multiplicare al Universităţii București, 1972, p.54.

3 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact, Chișinău, p.121.
4 Ефремов Е.А. Договор воздушной перевозки. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. Волгоград, 2006, p.34-35.
5 Filip Gh., Roditis C., Filip L. Dreptul transporturilor. Casa de Editură și Presă Șansa 

S.R.L., București, 1998, p.257.
6 Stancu V., Caraiani Gh. Transporturile și expediţiile aeriene. Editura Lumina Lex, Bu-

curești, 1997, p.295.
7 Mircea A.I. Dreptul transporturilor. Editura Alma Mater Timisensis, Timișoara, 2002, 

p.193.
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aerului în intervalul unui termen, să le păzească și să le predea la destinaţie, în 
schimbul unui tarif de transport care urmează a fi plătit de clientul mărfii.

2. Subiectele contractului de transport aerian de mărfuri
Subiectele contractului de transport aerian de mărfuri sunt denumiţi în mod 

diferit. Codul civil al R.M. menţionează despre client și cărăuș (art.998 alin.(1)), 
Convenţia de la Montreal – expeditor și transportator aerian (...), iar în contrac-
tele model utilizate de companiile aeriene naţionale „Air Moldova” și „Moldavi-
an Airlines”, subiectele contractului sunt denumite agent cargo și client8.

La aeroportul de destinaţie, eliberarea mărfii intervine, de regulă, faţă de 
destinatar, care deși nu semnează contractul, dobândește drepturi și își asumă 
obligaţii din contractul de transport aerian de mărfuri.

Interes prezintă și statutul juridic al destinatarului, iar de aici apare între-
barea: contractul este bipartit, tripartit sau în folosul unui terţ?

Contractul de transport de mărfuri ar trebui să producă efecte numai faţă 
de cei între care a intervenit, adică între expeditor și cărăuș, nu și faţă de des-
tinatar. Or, reieșind din principiul relativităţii efectelor contractului, contractul 
nu poate produce efecte decât între părţile contractante9.

În calitate de contraargument se menţionează că deși destinatarul nu este 
parte semnatară a contractului10, el nu este, în realitate, străin de contract, de-
oarece este beneficiarul transportului11.

Există și o altă părere, că până la predarea efectivă a mărfii, între părţi ar 
fi prezent un antecontract12. Această opinie nu poate fi acceptată, deoarece în 
temeiul art.679 alin.(3) din Codul civil, că prin contract se poate naște obligaţia 
de a se încheia un contract, ar reieși că între client și cărăuș se încheie două 
contracte diferite, primul, până la predarea mărfii către destinatar, cel de-al 
doilea, din momentul predării, ceea ce este inadmisibil. 

8 Portalul oficial al companiei aeriene „Air Moldova”, http://airmoldova.md/cargorules-
ro/ (vizitat 12.12.2011).

9 Baieș S., Volcinschi V., Băieșu A., Cebotari V., Creţu I. Drept civil. Teoria generală a 
obligaţiilor. Volumul II, Editura Tipografia Centrală, Chișinău, 2005, p.361.

10 Menyhart G. Consideraţii cu privire la statutul destinatarului din contractul de trans-
port de mărfuri, publicat în Revista de Drept Comercial (România), nr.7-8, 2005, p.159.

11 Sipos Șt., Menyhart G. Corelaţia dintre caracterul sinalagmatic și real al contractului 
comercial de transport de mărfuri, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” 
din Cluj-Napoca, tom. XLI, series HUMANISTICA, nr. 1, 2003, p.475-482. 

12 Manolache O. Dreptul transportului. Editura All Beck, București, 2001, p.35-37.
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În pofida faptului că nu este parte la contractul de transport de mărfuri, des-
tinatarul dobândește un șir de drepturi și obligaţii din contractul respectiv13. De 
aceeași opinie este și profesorul Gh.Chibac, care mai adaugă că dreptul destinata-
rului constă în a cere să i se predea bunul transportat și de a-l ridica de la cărăuș14.

Poziţia juridică a destinatarului prezintă o anumită originalitate. El devine ti-
tularul unor drepturi autonome, născute nemijlocit din contractul de transport15. 
Destinatarul dobândește aceste drepturi și obligaţii de la data încheierii contrac-
tului, dar ele sunt subordonate unui termen suspensiv și unei condiţii rezolutorii16.

Concluzie. Deși destinatarul nu este parte la semnarea contractului de 
transport de mărfuri, el dobândește drepturi, respectiv i se nasc obligaţiile încă 
în momentul încheierii contractului. Dar specificul constă în aceea că destina-
tarul le poate executa efectiv doar din momentul sosirii mărfii la destinaţie17.

Opinia respectivă se confirmă pe deplin în Codul civil al R.M. prin art.1002 
alin.(1) și (2), și anume, după ce încărcătura ajunge la locul prevăzut pentru 
livrare, destinatarul are dreptul să ceară cărăușului, contra unei recipise de 
primire, cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură și predarea încărcătu-
rii, iar dacă se constată pierderea încărcăturii sau dacă ea nu a ajuns în terme-
nul stabilit, destinatarul poate valorifica în nume propriu împotriva cărăușu-
lui drepturile ce decurg din contractul de transport. La fel, destinatarul este în 
drept de a refuza preluarea încărcăturii (art.1004 alin.(1)), după refuz să solicite 
livrarea ei repetată (art.1004 alin.(2)), dreptul de a face obiecţii (art.1020 alin.
(2)), precum și obligaţia achitării costurilor de livrare (art.1006).

3. Discuţii privind numărul de subiecte ale contractului  
(contractul bipartit sau tripartit)

Interpretări diferite au fost expuse în doctrină. Se consideră că contractul 
este bipartit atunci când expeditorul și destinatarul se întrunesc într-o singură 
persoană, tripartit – dacă acestea sunt persoane diferite18.

13 Bloșenco A., op.cit., p.102.
14 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.264.
15 Căpăţînă O. Contractul comercial de transport. Editura Lumina Lex, București, 1995, p.44.
16 Bloșenco A., op.cit., p.102; Stanciu C. Dreptul transporturilor. Editura CH Beck, Bucu-

rești, 2008, p.158-159.
17 Kovacs E. Dreptul transporturilor. Editura Universităţii „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 

1982, p.53-55.
18 Гуревич Г.С. К вопросу о правовой природе договора перевозки грузов, publicat 

în Ученые записки Кишиневского государственного университета. Том 67 (юри-
дический), Кишинев, 1964, p.46.
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Destinatarul dobândește drepturi și obligaţii nu din contract, ci în temeiul 
normelor imperative ale legii, care au prioritate faţă de contract19. Există și o 
altă viziune, că contractul ar fi în folosul unui terţ20.

În ce ne privește, nu putem accepta opiniile respective. Contractul de trans-
port aerian de mărfuri nu poate fi tripartit:

În primul rând, destinatarul nu semnează contractul, el încheindu-se între 
agentul cargo (cărăuș) și client.

În al doilea rând, destinatarul este parte la contractul de bază, care de re-
gulă poate fi unul de vânzare-cumpărare, schimb sau donaţie, iar în scopul exe-
cutării clauzelor lui contractuale prin livrarea mărfii către destinatar, clientul 
se angajează să încheie contractul de transport cu agentul cargo al companiei 
aeriene. El completează un formular standard (contractul) înaintat de cărăuș, 
care ulterior este datat și semnat de către client și agentul cargo al cărăușului.

Destinatarul nu semnează și nu participă la încheierea contractului, însă 
dobândește anumite drepturi și obligaţii din acest contract, chiar de la momen-
tul încheierii lui. Totuși, el poate beneficia de ele numai din momentul ce marfa 
ajunge la destinaţie, fapt confirmat prin prevederile Codului civil al R.M.

Contractul de transport aerian de mărfuri nu poate fi în folosul unui terţ:
În primul rând, în cazul contractului încheiat în folosul unui terţ, terţul 

dobândește drepturile din momentul încheierii contractului, pe când în cazul 
contractului de transport aerian de mărfuri, așa cum s-a menţionat, destinata-
rul dobândește dreptul de a cere eliberarea mărfii numai din momentul sosirii 
ei la punctul de destinaţie.

În al doilea rând, în contractul încheiat în folosul unui terţ, potrivit art.721 
alin.(1) din Codul civil, terţul poate dobândi numai drepturi, pe când destina-
tarul din contractul de transport poate avea atât drepturi (art.1002, art.1004, 
art.1020), cât și obligaţii (art.1006).

19 Молчанов В.В. Гражданско-правовое регулирование воздушных перевозок. Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 
2007, p.91-93; Молчанов В.В. Договор воздушной перевозки грузов, publicat în 
Российская юстиция (Federaţia Rusă), 2006, nr.5, p.2-3.

20 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о перевозке, 
буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. Из-
дательство СТАТУТ, Москва, 2007, p.87; Витрянский В.В. Договор перевозки. Из-
дательство СТАТУТ, Москва, 2001, p.284. 
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4. Încheierea contractului de transport aerian de mărfuri.  
Forma contractului

Contractul se încheie în formă scrisă, prin întocmirea scrisorii de trăsură, 
care potrivit Codului civil se întocmește în cel puţin 3 exemplare originale și 
se semnează de către client și cărăuș (art.995 alin.(2)).

Conform art.7 din Convenţia de la Montreal, primul exemplar poartă men-
ţiunea „pentru transportator” și este semnat de expeditor, al doilea exemplar 
– „pentru destinatar” și este semnat de expeditor și transportator, iar al trei-
lea exemplar este semnat de transportator și înmânat de acesta expeditorului, 
după acceptarea mărfii. În același timp, semnătura transportatorului și cea a 
expeditorului pot fi tipărite sau înlocuite de o ștampilă.

O particularitate a contractului de transport aerian de mărfuri constă în 
independenţa juridică a cărăușului de a încheia sau nu contractul de transport. 
Această trăsătură reiese din art.27 a Convenţiei de la Montreal, intitulat „Li-
bertatea de a încheia contracte”, potrivit căruia: nici o prevedere a convenţiei nu 
poate împiedica transportatorul să refuze încheierea unui contract de transport.

Astfel că spre deosebire de contractul de transport aerian de pasageri și 
bagaje, unde cărăușul se află într-o stare permanentă de ofertă publică și este 
obligat să execute toate cererile, în transportul aerian internaţional de mărfuri, 
cărăușului îi aparţine libertatea de a decide asupra încheierii contractului.

O altă regulă instituie Codul civil al R.M., care la art.981 prevede obligaţia 
încheierii contractului de transport pentru toate persoanele care fac publică 
oferta de transport de persoane și bunuri.

Prin urmare, deducem că spre deosebire de regulile Convenţiei de la Mon-
treal, Codul civil al R.M. angajează pe seama cărăușului obligaţia generală de a 
încheia contracte de transport de mărfuri, cu excepţia cazurilor când există un 
motiv serios de a refuza.

Din nefericire, legislaţia aeriană a Republicii Moldova nu reglementează 
contractul de organizare a transporturilor de mărfuri, așa cum o face, spre 
exemplu, Codul navigaţiei maritime comerciale la art.133 alin.(3), Regulamen-
tul transporturilor auto de mărfuri la pct.7, dar și legislaţia aeriană din Ucrai-
na, Federaţia Rusă, România, Belorusia și alte state.

Lipsa reglementărilor cu privire la contractul de organizare a transportu-
rilor de mărfuri în Codul civil al R.M., angajează dificultăţi de ordin practic.
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5. Răspunderea pentru pierderea și deteriorare mărfurilor
Regulile răspunderii civile pentru livrarea necorespunzătoare a mărfii sunt 

stabilite de Codul civil al R.M., în Titlul III, Capitolul XII, Secţiunea a 3-a, la 
art.993-1029, intitulat „Transportul de bunuri”, precum și în reglementările 
Autorităţii Aeronautice Civile a R.M., însă acestea din urmă se referă în prin-
cipal la investigarea accidentelor și incidentelor21, transportul aerian al bunuri-
lor periculoase22, proceduri și standarde tehnice de navigabilitate23, raportarea 
evenimentelor de aviaţie civilă24 etc.

Dispoziţiile Convenţiei de la Montreal nu au o continuare reglementară 
în legislaţia civilă naţională. Cu atât mai mult, conform Legii aviaţiei civile, 
responsabilitatea pentru daunele provocate în cazul transporturilor aeriene în 
spaţiul aerian al Republicii Moldova se stabilește conform legislaţiei în vigoare 
(art.24 alin.(2)).

Dacă în situaţia transportului rutier răspunderea civilă a cărăușului este 
reglementată de Codul transporturilor auto și Regulamentul transporturilor 
auto de mărfuri, în cel feroviar de Codul transportului feroviar, iar în transpor-
tul naval și maritim de Codul navigaţiei maritime comerciale, atunci pentru 
răspunderea civilă a cărăușului din transportul aerian, în Republica Moldova 
nu au fost încă adoptate reguli speciale.

Dacă în litigiile civile ce ţin de transportul maritim, feroviar sau rutier 
poate fi aplicată analogia legii, în transportul aerian nu este posibil, deoarece 
diferenţele sunt majore.

21 Reglementările aeronautice civile. Investigarea accidentelor și incidentelor aeriene cu 
participarea aeronavelor civile ale Republicii Moldova, aprobate prin ordinul directo-
rului general nr.42 din 25.04.2006, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, nr.75-78, 2006.

22 Reglementările aeronautice civile. Transportul aerian al bunurilor periculoase (RAC-
TABP), aprobate prin ordinul directorului general nr.56 din 26.03.2007, publicate în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.47-49, 2007.

23 Reglementările aeronautice civile. Manual pentru proceduri și standarde tehnice de na-
vigabilitate, aprobate prin ordinul directorului general nr.06 din 15.01.2007, publicate 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.14-17, 2007.

24 Reglementările aeronautice civile. Raportarea evenimentelor de aviaţie civilă, aprobate 
prin ordinul directorului general nr.74 din 09.11.2004, publicate în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr.208-211, 2004.
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Pentru comparaţie, în România există și o lege specială – Legea privind 
răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care 
efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional25.

În teoria dreptului civil, după criteriul componenţei subiective există con-
tracte comerciale și contracte cu participarea cetăţenilor consumatori, acestea 
din urmă având un regim juridic special26. Contractul de transport aerian de 
mărfuri, de regulă, este examinat la categoria contractelor exclusiv comerciale, 
pe motiv că marfa oricând a stat la temelia activităţii de întreprinzător.

Considerăm oportună efectuarea unei delimitări între răspunderea cărău-
șului angajată până la încheierea contractului de transport aerian de mărfuri, 
numită faza precontractuală, și răspunderea în legătură cu executarea contrac-
tului de transport, numită faza contractuală.

5.1. Răspunderea în faza precontractuală
Până ca contractul să fi fost încheiat, răspunderea cărăușului faţă de soli-

citantul transportului are o natură delictuală27. Apreciem pe deplin această 
poziţie expusă în literatura de specialitate și adăugăm că companiile aeriene 
riscă angajarea răspunderii delictuale atunci când refuză în mod nejustificat 
încheierea contractelor de transport sau dacă acordă preferinţe unor clienţi 
defavorizându-i pe alţii, în funcţie de anumite criterii.

Deoarece legea naţională și cea internaţională nu face o enumerare exha-
ustivă a temeiurilor când cărăușul este în drept să refuze îmbarcarea mărfii pe 
aeronavă, fără ca pentru aceasta să-i fie angajată răspunderea, referire facem la 
doctrina juridică engleză care enumeră:
a) marfa să se deosebească esenţial de tipul mărfurilor pe care obișnuiește să 

le transporte cărăușul aerian (de exemplu, cărăușul transportă doar tehni-
că de uz casnic, pe când expeditorul solicită deplasarea unor cantităţi de 
produse alimentare);

25 Legea nr.355 din 10 iulie 2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a ope-
ratorilor aeronavelor civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian 
naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.524, 2003.

26 Гражданское право. Учебник. Том 3 // Oтв. pед. Е.А.Суханов. Москва, 2005, p.182. 
27 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. București, 2003, 

p.200-201; Mihalache I. Natura juridică a răspunderii civile a cărăușului aerian în Re-
publica Moldova, publicat în Studia Universitatis Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca, Româ-
nia), nr.1, 2008, p.199.
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b) destinaţia care îl interesează pe expeditor (de pildă, Australia), să difere de 
itinerarul obișnuit al cărăușului;

c) lipsa de spaţiu în aeronavă la data solicitării făcute de expeditor (aici sub 
rezerva ca cărăușul să propună o cursă următoare);

d) încărcarea, transbordarea sau descărcarea mărfii să ceară întrebuinţarea 
unor mijloace speciale, de care cărăușul nu dispune28.
În acest context, Sipos Dorottya și Attila Deak sunt de părerea că transpor-

tatorul este îndreptăţit să refuze primirea încărcăturii la transport numai în 
cazul în care nu are la dispoziţie aeronave corespunzătoare pentru felul respec-
tiv de mărfuri, or, transportul este anulat sau suspendat anume de organele 
de stat competente, datorită nerespectării condiţiilor tehnice, meteorologice, 
securitatea zborului sau a încărcăturii29.

Cărăușii pot refuza îmbarcarea mărfurilor în temeiul art.997 din Codul 
civil al R.M., conform căruia cărăușul este obligat să verifice corespunderea 
datelor din scrisoarea de trăsură cu numărul, cantitatea și semnele coletelor, 
aspectul exterior al încărcăturii și al ambalajului, având totodată dreptul să 
verifice, pe cheltuiala expeditorului, greutatea și conţinutul coletelor.

Temeiuri de refuz pot servi și încălcarea cerinţelor din reglementările: 
Transportul aerian al bunurilor periculoase30, Regulamentul transporturilor de 
mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova31 și Regulamentul trans-
porturilor de mărfuri perisabile32.

Specificăm că cărăușul trebuie să consemneze rezervele sale motivate în 
scrisoarea de transport, altfel se va prezuma, până la proba contrară, că încăr-
cătura și ambalajul erau, la preluare, în stare bună, iar numărul, cantitatea și 
semnele coletelor corespundeau datelor înscrise.

28 Schmitthoff Cl., Sarre D. Charlesworth’s Mercantile Law. Edition 12, Londra, 1972, p.371.
29 Dorottya S., Deak A. Consideraţii cu privire la contractul de transport aerian de măr-

furi în trafic intern și internaţional, publicat în Revista de Drept Comercial (România), 
nr.11, 2005, p.133.

30 Reglementările aeronautice civile. Transportul aerian al bunurilor periculoase, aproba-
te prin ordinul directorului general nr.56 din 26.03.2007, publicate în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49.

31 Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.672 din 28 mai 2002, publi-
cat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.87-90.

32 Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile, aprobat de Ministrul Transpor-
turilor și Comunicaţiilor al Republicii Moldova la 09.12.1999, publicat în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.39-41.
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Concluzie. În faza precontractuală, cărăușul din transportul aerian va pu-
tea refuza îmbarcarea mărfii în aeronavă, însă numai în baza unor temeiuri 
motivate și înscrise sub formă de rezerve în scrisoarea de transport aerian.

5.2. Răspunderea în faza contractuală
Din momentul încheierii contractului, răspunderea cărăușului aerian va fi 

una de natură contractuală.
Transporturile aeriene de încărcătură (mărfuri, bagaje și expediţii poșta-

le) se pot executa numai pe bază de contract, iar transportatorul aerian are 
obligaţia de a elibera expeditorului pentru încărcătura predată un document 
constatator, numit scrisoarea de transport aerian.

În temeiul acestui document, transportatorul va răspunde pentru toate da-
unele care apar în caz de distrugere, de pierdere sau de deteriorare a mărfurilor 
în timpul călătoriei aeriene. În același timp lipsa, pierderea sau deteriorarea 
scrisorii nu afectează valabilitatea contractului de transport (art.994 alin.(2)). 
Astfel că aceasta are numai o valoare probatorie, ce confirmă încheierea con-
tractului și primirea mărfii de către transportator, iar în lipsa ei, contractul 
poate fi dovedit prin alte mijloace de probă din dreptul comun.

Scrisoarea de transport se întocmește de către expeditor, în trei exemplare, 
toate originale, și cu mai multe copii, în funcţie de necesităţile expeditorului. 
Exemplarele se predau transportatorului împreună cu marfa și au destinaţii 
aparte, și anume: primul exemplar este revine transportatorului, al doilea – 
destinatarului și al treilea – expeditorului.

Spre deosebire de conţinutul scrisorii prevăzut în mod exhaustiv de Con-
venţia de la Varșovia, în Convenţia de la Montreal există mai puţine cerinţe: a) 
punctele de plecare și de destinaţie; b) puncte de escală dacă există, și c) indi-
carea greutăţii expediţiei. Mai adăugăm că de exactitatea declaraţiilor din scri-
soarea de transport răspunzător va fi expeditorul și nu transportatorul (art.996 
alin.(2) Cod civil). Anume expeditorul va suporta răspunderea oricărei daune 
suferite de transportator din cauza indicaţiilor sau declaraţiilor înscrise care se 
dovedesc a fi neexacte, neregulate sau incomplete.

În acest context, doctrinarul rus Д.В.Чермянинов accentuează că expedi-
torul este obligat să dea toate lămuririle necesare și să anexeze la scrisoarea 
de transport aerian documentele ce ţin de îndeplinirea formalităţilor vamale, 
fiscale, sanitare etc., fiind răspunzător faţă de transportator pentru orice daună 
care rezultă din absenţa, insuficienţa sau oricare alte nereguli din aceste do-
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cumente33. Iar Sipos Dorottya și Attila Deak adaugă că transportatorul nu este 
obligat să verifice dacă aceste documente și lămuriri sunt exacte34.

Punctul final este dat la art. 996 alin.(2) din Codul civil, conform căruia 
răspunderea pentru incorectitudinea scrisorii de trăsură o poartă cel care a 
întocmit sau a modificat scrisoarea de trăsură. Ca argument aducem și deci-
zia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. nr.2re-26/2007 din 
15.03.2007 în care clientul a fost declarat responsabil și a suportat toate daunele 
aduse transportatorului, ca urmare a neanexării de către client la scrisoarea de 
trăsură a tuturor documentelor de însoţire necesare pentru efectuarea formali-
tăţilor vamale, sanitare, fitosanitare și a altor formalităţi prevăzute de legislaţie35.

Opiniile cu referire la noţiunile de distrugere, de pierdere sau deteriorare a 
mărfurilor transportate sunt diferite. Astfel, prin „pierderea mărfii” profesorul 
O.Manolache înţelege că ea nu a fost eliberată la destinaţie din diverse motive: 
distrugere, rătăcire, eliberarea către altă persoană decât destinatarul, folosirea 
ei de către cărăuș etc.36, iar A.T.Stănescu are în vedere existenţa unor lipsuri 
cantitative a mărfii37.

Pierderea poate fi totală sau parţială: totală este atunci când marfa nu a 
fost predată destinatarului, a fost distrusă (evaporată, arsă) sau furată, când 
lipsește coletul sau setul de colete. Parţială este în cazul lipsei unei părţi, a unor 
colete din totalul încărcăturii sau a unei părţi din conţinutul coletului38.

Atunci când vorbim de „deteriorare a mărfii”, înţelegem o scădere a valorii 
mărfii transportate, atât sub aspect cantitativ, cât și sub aspect calitativ, din motive 
de spargere, ruginire, decolorare, pătare etc.39 Însă într-o altă opinie, prin deteri-
orarea mărfii se are în vedere existenţa numai a lipsurilor calitative ale acesteea40.

33 Чермянинов Д.В. Проблемы грузовых перевозок на авиатранспорте, publicat în 
Транспортное право (Federaţia Rusă), nr.1, 2002, p.46. 

34 Dorottya S., Deak A., op.cit., p.133. 
35 Decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. nr.2re-26/2007 din 

15.03.2007, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
2007, nr.6, p.14.

36 Manolache O., op.cit., p.80.
37 Stănescu A.T. Transportul aerian internaţional de mărfuri. Răspunderea transportato-

rului contractual potrivit Convenţiei de la Montreal din 1999, publicat în Revista Ro-
mână de Drept Privat (București), nr.4, 2007, p.175. 

38 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.163.
39 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Editura Lumina Lex. București, 2003, 

p.233.
40 Stănescu A.T., op.cit., p.175.
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În doctrină întâlnim și noţiunea de „avarie”, care potrivit profesorului 
O.Manolache înseamnă degradarea sau deprecierea calităţii mărfii, interveni-
tă în timpul transportului din cauza alterării, denaturării, diluării, spargerii, 
substituirii etc., care determină imposibilitatea utilizării ei conform destinaţi-
ei economice iniţiale41.

Specificăm că noţiunea de avarie nu este utilizată în legislaţia civilă aeriană. 
Termenul își are originea și se aplică doar în navigaţia maritimă, sub denumirea 
de „avarie comună” și „avarie particulară”.

Deși în legislaţia civilă și cea aeriană se operează cu termenii de „pierdere”, 
„deteriorare” și „distrugere a mărfii”, constatăm că actele normative nu definesc 
această noţiune, iar înţelesurile care există sunt oferite doar de literatura de speci-
alitate. Prin urmare, la examinarea litigiilor civile cu privire la răspunderea cără-
ușului pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea mărfurilor din transportul 
aerian, instanţele judecătorești naţionale întâmpină dificultăţi de interpretare.

Reieșind din situaţia că în Republica Moldova încă nu există un Cod aerian 
și nici regulamente speciale cu privire la transportul aerian de mărfuri, propu-
nem definirea noţiunilor de „pierdere”, „deteriorare” și „distrugere” în art.2 „No-
ţiuni de bază” a Legii nr.92-XVI din 05.04.2007 privind securitatea aeronautică.

În așa mod, prin lege specială ar fi posibilă o uniformizare în plan termino-
logic, dar și stabilirea unei practici efective de aplicare a normelor cu privire la 
răspunderea civilă a cărăușului în transportul aerian de mărfuri.

Diferenţele majore dintre Codul civil și Convenţia de la Montreal se refe-
ră la mărimea despăgubirilor. Potrivit Codului civil, valoarea încărcăturii se 
determină în baza preţului de bursă, iar în lipsa unui asemenea preţ, în baza 
celui de piaţă, în caz contrar, la preţul obișnuit al bunurilor cu aceleași carac-
teristici (art.1014 alin.(2)).

Pe când Convenţia de la Montreal stabilește expres că răspunderea trans-
portatorului aerian în caz de distrugere, pierdere, deteriorare sau întârziere a 
mărfii, este limitată la suma de 17 D.S.T. (20,3 euro) per kilogram, în afară de 
cazul unei declaraţii speciale făcute la momentul predării (art.22 alin.(3)).

Ca urmare, dacă prejudicierea mărfii are loc în cazul unui zbor naţional, 
spre exemplu, Mărculești-Cahul, atunci răspunderea transportatorului va fi 
angajată conform dispoziţiilor Codului civil, luându-se ca reper preţul de bur-
să al mărfii. Iar dacă transportul aerian al mărfii implică destinatar un din alt 
stat, cum ar fi cursa Chișinău-Timișoara, sau expeditorul și destinatarul sunt 

41 Manolache O., op.cit., p.82.
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în Republica Moldova, dar nava realizează escală într-un alt stat, de pildă zbo-
rul Cahul-Tiraspol cu escală la Odesa, atunci răspunderea transportatorului se 
va realiza în temeiul Convenţiei.

Nu are importanţă faptul dacă în cursul unui zbor intern, fără escală în 
alt stat, aeronava survolează jurisdicţia unui alt stat. Pentru orice daune aduse 
mărfii, expeditorul va fi despăgubit după regulile Codului civil.

6. Specificul răspunderii pentru întârziere în livrarea mărfii
În literatura de specialitate au fost oferite mai multe înţelesuri noţiunii de 

întârziere. Profesorii П.E.Орловский și О.A.Красавчикова, califică întârzierea 
ca o neexecutare a obligaţiei în termen42, fără a face însă referire la vinovăţie. 
В.В.Молчанов afirmă că întârzierea în livrarea mărfii reprezintă o varietate a 
executării necorespunzătoare a obligaţiei contractuale43. Iar Н.A.Безрук susţi-
ne că întârzierea reprezintă neîndeplinirea cu vinovăţie a obligaţiei în termen. 
În viziunea autorului orice întârziere este însoţită de vinovăţie44.

B.Mercadal și J.Naveau se exprimă că transportatorul nu poate aprecia cu 
exactitate timpul ajungerii sale la destinaţie pe motiv că până la decolare nu 
cunoaște ce volum de încărcătură va avea, fapt care are impact asupra vitezei 
de deplasare45. De aceeași părere este și profesorul J.Magdelénat, că dacă în 
scrisoarea de transport aerian s-ar fixa un termen exact de sosire, s-ar pune 
în pericol securitatea zborului, în special în situaţii climaterice nefavorabile, 
deoarece transportatorul s-ar grăbi prin orice mijloace să ajungă la timp46.

În ceea ce ne privește, afirmăm că soluţia reușită este dată de profesorul 
René Rodière: „întârzierea se va aprecia în funcţie de faptul cât de diligent a fost 

42 Гражданское право. Том 1, под ред. П.Е.Орловского. Москва: „Юридическая 
литература”, 1969, р.543-544; Советское гражданское право. Том 1, под ред. 
О.А.Красавчикова. Москва: „Высшая школа”, 1968, р.503.

43 Молчанов В.В. Гражданско-правовое регулирование воздушных перевозок, în 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат юридических 
наук. Москва, 2007, p.18.

44 Безрук Н.А. Исполнение договора воздушной перевозки грузов. Лекции для сту-
дентов ВЮЗИ. Москва, 1972, p.18.

45 Mercadal B. Droit des transports terrestres et aériens. Editions: Dalloz-Sirey, 2007, 
p.231-233; Naveau J. Droit aérien européen. Editions: Institut du transport aérien, 1992, 
p.156-157.

46 Magdelénat J.L. Le fret aérien. Réglementation. Responsabilités. ICDAS McGill Univer-
sity, Montréal, 1979, p.131.
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transportatorul în acea situaţie”47. Ne raliem opiniei profesorului francez, și 
explicăm că în Codul civil al R.M. întârzierea la livrarea mărfii este prevăzută 
la art.1010, intitulat: „Încălcarea termenului de livrare a încărcăturii”.

Potrivit textului, termenul de livrare este încălcat atunci când încărcătura 
nu a fost livrată în interiorul termenului convenit sau, în cazul în care nu s-a 
convenit asupra unui termen, când durata efectivă a transportului, cu luarea 
în considerare a împrejurărilor, depășește durata care poate fi acordată în mod 
rezonabil unui cărăuș diligent. Iar conform art.1011 alin.(1), poate fi conside-
rată pierdută încărcătura care nu a fost livrată în decursul a 30 de zile de la ex-
pirarea termenului de livrare. Dacă părţile nu au convenit asupra unui termen, 
încărcătura poate fi considerată pierdută în decursul a 60 de zile de la preluarea 
acesteea de către cărăuș.

Considerăm că asemenea reglementări în legislaţia civilă a Republicii Moldo-
va pentru transportul aerian sunt prea mari. Până când, în lipsa unei legislaţii ci-
vile aeriene adecvate, în practică își au aplicabilitatea termenele sus-menţionate.

Aducem ca exemplu că în Codul aerian al U.R.S.S. din 1962, întârziată era 
calificată acea marfă ce nu era livrată în decurs de 10 zile, iar după expirarea 
acestui termen, se aplicau regulile cu privire la marfa pierdută.

O altă prevedere cu greu acceptată în transportul aerian este cea de la 
art.1007 alin.(2) a Codului civil, potrivit căreea pentru întârzierea transportă-
rii încărcăturii la destinaţie, cărăușul poartă răspundere în proporţie de 100% 
din taxa de transport și este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel.

Ne expunem opinia că, în primul rând, legiuitorul nu corelează mărimea 
răspunderii cărăușului cu durata întârzierii acestuia. Or, întârzierea poate va-
ria de la câteva minute, la ore și zile, iar sancţiunea impusă de Codul civil ar fi, 
astfel, una inechitabilă. Totodată, reglementarea respectivă devine prea severă 
pe seama transportatorilor aerieni, deoarece costurile serviciilor de transport 
sunt mari, iar răspunderea în proporţie de 100% afectează considerabil bugetul 
companiilor aeriene.

Codul civil și Codul aerian al Ucrainei, spre exemplu, nu prevăd asemenea 
sancţiune48; în Codul civil al Federaţiei Ruse, deși sancţiunea există, totuși nu 

47 Rodière R. Droit des transports terrestres et aériens. Dalloz, Paris, 1984, p.243.
48 Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003, publicat în Официальный 

Вестник Украины, nr.11, 2003; Воздушный кодекс Украины от 04 мая 1993 года, 
publicat în Ведомости Верховной Рады Украины, nr.25, 1993.
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se concretizează în ce proporţie taxa de transport trebuie restituită49, iar în 
Codul aerian este prevăzută o penalitate în mărime de 25% din salariul minim 
pentru fiecare oră de întârziere, dar nu mai mult de 50% din taxa de trans-
port50; Codul aerian al U.R.S.S. din 1962 stabilea 5% din taxa de transport pen-
tru fiecare zi de întârziere. Aceeași penalitate era instituită și în Codul aerian 
al U.R.S.S. din 1983.

Caracterul drastic al sancţiunii mai este recunoscut de Cornel Pascari, 
în Comentariul Codului civil al R.M.51 și de Andrei Bloșenco, în manualul de 
drept civil52.

Făcând o analiză a legislaţiei naţionale, cea mai reușită formulare este dată 
de Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M., la art.183 alin.(2): „Pentru 
întârzierea transportării încărcăturii la destinaţie răspunderea cărăușului nu 
poate depăși navlul”.

Potrivit Codului transportului feroviar al R.M., în cazul sosirii mărfurilor 
cu întârziere, răspunderea pentru depășire o poartă partea culpabilă (art.100 
alin.(2)), iar pentru reţinerea la încărcare-descărcare, calea ferată plătește o 
amendă în mărime de 3,6 lei pentru un vagon-oră (art.135 alin.(2)).

În ce privește Codul transporturilor auto și Regulamentul transporturilor 
auto de mărfuri, ele nu conţin careva prevederi sub acest aspect.

Propunere. Reieșind din cele expuse, vedem oportună următoarea formu-
lare a normei din Codul civil al R.M.: „Răspunderea transportatorului pentru 
încălcarea termenului de transport al mărfurilor nu poate depăși mărimea ta-
xei de transport”.

7. Răspunderea pentru transportarea coletelor poștale
Legislaţia civilă naţională lasă fără o reglementare expresă răspunderea 

transportatorului aerian pentru livrarea poștei. Problema devine stringentă, 
cu atât mai mult că rapiditatea și exactitatea sunt criteriile după care se orien-
tează expeditorii atunci când recurg la serviciile de poștă în transportul aerian.

49 Гражданский кодекс Российской Федерации от 22 декабря 1995 года, publicat în 
Собрание Законодательства Российской Федерации, nr.5, 1996.

50 Воздушный кодекс Российской Федерации по состоянию на 20.01.09. Издатель-
ство: Ось-89, Москва, 2009.

51 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.595.

52 Bloșenco A., op.cit., p.122.
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În Codul civil legiuitorul a omis reglementarea transportului de poștă. 
Analizând Legea privind securitatea aeronautică, estimăm că expedierile prin 
curier și poșta, ce urmează să fie transportate cu o aeronavă de pasageri, sunt 
supuse controlului de securitate (art. 21 alin.(1))53, fără însă a stabili care este 
regimul răspunderii juridico-civile pentru poștă.

Legea aviaţiei civile prevede doar că poșta nu este marfă (art.3), iar regle-
mentările Autorităţii Aeronautice Civile a R.M. nici nu amintesc despre ase-
menea servicii.

Pentru comparaţie, în legislaţia U.R.S.S. exista și un regulament special în 
acest sens, Regulile de transportare a poștei pe liniile aeriene ale U.R.S.S.54, care 
s-a aplicat mult timp și după destrămarea Uniunii Sovietice.

Aducem exemplu că actualmente în Federaţia Rusă, răspunderea transpor-
tatorului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor 
de poștă este prevăzută în Codul aerian și Regulile federale privind transportul 
aerian de pasageri, mărfuri și bagaje55; în Ucraina prin Codul civil („Răspunde-
re pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea mărfii, bagajelor și poștei”, art.924) 
și Codul aerian („Răspunderea pentru pierderea, deteriorarea și întârzierea în 
livrarea poștei”, art.95), iar în legislaţia României prin Codul aerian56.

Concluzii. Expunându-ne opinia, considerăm că în legislaţia civilă aeriană 
naţională trebuie introduse reguli speciale privind răspunderea pentru trans-
portarea poștei, după modelul legislaţiei civile a altor state.

Până atunci, poșta este asimilată ca fiind bagaj, și nu marfă, urmând a i se 
aplica regimul juridic al răspunderii cărăușului pentru bagaje de la art.989 din 
Codul civil al R.M.

53 Legea nr.92-XVI din 05.04.2007 privind securitatea aeronautică, publicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93. 

54 Правила перевозки почты по воздушным линиям Союза С.С.Р., aprobate prin 
ordinul Ministerului Aviaţiei Civile al U.R.S.S. din 27 decembrie 1982, cu nr.206, 
publicate în Сборник нормативных актов о транспорте. Часть III. Москва: Юри-
дическая литература, 1986, p.117-184. 

55 Федеральные авиационные правила. Общие правила воздушных перевозок пас-
сажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоот-
правителей, грузополучателей, aprobate prin ordinul Ministrului Transporturilor al 
Federaţiei Ruse din 28 iunie 2007, nr.82, publicate în „Российская газета”, nr.225, 2007.

56 Codul aerian al României, adoptat la 26 ianuarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al 
României, 2001, nr.45.
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8. Mărfuri perisabile și periculoase
Problema mărfurilor perisabile și periculoase a fost puţin studiată în doc-

trina de specialitate. S-au afirmat în acest plan D.Marinescu, M.Tomescu, 
Gh.Filip, O.Căpăţînă, precum și profesorul emerit – Г.П.Савичев57. Cu toate 
acestea, esenţa multor chestiuni în domeniu urmează încă a fi cercetată.

În temeiul Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase, mărfuri 
periculoase sunt substanţele, materialele, articolele și deșeurile ale căror pro-
prietăţi fizice, chimice și biologice pot dăuna mediului înconjurător, sănătăţii 
și securităţii populaţiei.

Lista mărfurilor periculoase o găsim și în Reglementările aeronautice civile 
– Transportul aerian al bunurilor periculoase (R.A.C. – T.A.B.P.), nefiind astfel 
admise la transport: explozivele, muniţiile, materialele iritante, gazele com-
primate (butan, oxigen, propan), materialele corozive (acizi, mercur, acumula-
tori), lichidele și solidele inflamabile (acetonă, alcooli, chibrituri), materialele 
magnetice, otrăvurile (arsenic, ceanuri, insecticide), materialele radioactive, 
materialele oxidante etc. Iar în Regulamentul prestării serviciilor de transport 
și expediţie, legiuitorul concretizează că asemenea mărfuri urmează a fi recep-
ţionate doar conform dispoziţiei în scris.

În așa mod, apreciem că transportatorul trebuie informat despre natura 
pericolului și măsurile de siguranţă ce urmează a fi luate. Dar dacă cărăușului 
nu i-a fost adus la cunoștinţă pericolul, atunci conform art.1013 alin.(2) din 
Codul civil, încărcăturile periculoase pot fi descărcate și distruse de către că-
răuș oricând și pe cheltuiala clientului.

Reieșind din aceasta, legea cere ca toate mărfurile să fie supuse inspecţiei 
înainte de expediţie58, astfel încât expeditorii să prezinte la transport numai 
mărfuri admise și care să fie corespunzător ambalate59. În ce privește ambala-
jele pachetelor, acestea trebuie să fie de o calitate bună, ca prin construcţia lor 

57 Савичев Г.П. Ответственность воздушного перевозчика за несохранную пере-
возку скоропортящихся грузов, publicat în Вестник Московского Университета, 
nr.4, 1961, p.16-25; Савичев Г.П. Ответственность воздушных транспортных пред-
приятий за несохранность и просрочку в доставке грузов по договору перевозки. 
Диссертация. Москва, 1962.

58 Legea cu privire la inspecţia înainte de expediţie, nr.265-XV din 26.06.2003, publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141-145.

59 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.111.
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să se prevină eventualele scurgeri ce pot apărea în timpul transportului aerian, 
în urma schimbărilor de umiditate, temperatură, presiune sau vibraţii60.

Obligaţia de a prezenta dovezi că anumite bunuri sunt admise la trans-
port, că sunt corespunzător clasificate, ambalate, marcate, etichetate și însoţite 
de documente de transport, revine expeditorului. Totodată conform pct.0080 
R.A.C. – T.A.B.P., operatorul aerian nu va accepta să transporte aceste bunuri 
decât dacă sunt însoţite de un document de transport al bunurilor periculoase 
completat, iar ambalajul, coletul sau containerul au fost în mod corespunzător 
inspectate. Documentele obligatorii sunt enumerate în Regulamentul trans-
porturilor de mărfuri perisabile, acestea fiind: certificatul de conformitate, de 
calitate, igienic și fitosanitar, factura de expediţie și certificatul veterinar (pen-
tru produsele de origine animală)61.

Totodată, făcând trimitere la art. 999 alin.(1) din Codul civil, cărăușul nu 
este obligat să verifice dacă documentele sau indicaţiile sunt corespunzătoare 
și suficiente. Astfel că expeditorul va răspunde faţă de transportatorul aerian 
pentru prejudiciul cauzat prin erori sau prin caracterul incomplet ori fals al 
documentelor, cu condiţia că transportatorul nu are și el parte din vinovăţie. 
Iar potrivit opiniei profesoarei Daniela Marinescu, nerespectarea acestor con-
diţii, conduce la calificarea transportului aerian drept trafic ilicit62.

Concluzie. Efectuând o cercetare a convenţiilor și instrucţiunilor tehnice 
care vizează transportul aerian de mărfuri, ajungem la concluzia că bunurile 
periculoase, reziduurile și deșeurile care în mod normal sunt interzise în avi-
on, pot fi totuși transportate. Acestea sunt cazurile de extremă urgenţă sau 
când alte forme de transport, la acel moment, sunt imposibile, iar faptul ne-
transportării lor ar veni în contradicţie cu interesul public63.

60 Marinescu D., Tomescu M. Transportul aerian de bunuri materiale periculoase în re-
glementările internaţionale, publicat în Revista Mediul Înconjurător (România), nr. 2, 
2006, p.13-14.

61 Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile, aprobat de Ministrul Transportu-
rilor și Comunicaţiilor al R.M. la 09.12.1999, publicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2000, nr.39-41. 

62 Marinescu D. Tratat de Dreptul Mediului. Editura All Beck, București, 2003, p.373.
63 Aici menţionăm că reglementările emise de Autoritatea Aeronautică Civilă a R.M. tre-

buie să fie în deplină concordanţă cu instrucţiunile O.A.C.I., care se reînnoiesc la fieca-
re doi ani. În Republica Moldova aceste modificări se efectuează cu întârziere. 
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9. Declaraţia de valoare a mărfurilor și bagajelor
9.1. Abordare generală. Explicaţii
Se admite, printr-o înţelegere prealabilă dintre transportator și expeditorul 

de mărfuri (sau pasager, în cazul declarării bunurilor din bagaje), majorarea 
sumei despăgubirii peste limita stabilită de lege, în cazul când se întocmește o 
declaraţie de valoare a mărfii sau a bagajului la momentul încheierii contrac-
tului de transport aerian.

Conform prevederilor din Convenţia de la Montreal, răspunderea trans-
portatorului aerian pentru marfa transportată se reduce la o sumă fixă de 20 de 
dolari SUA pentru fiecare kilogram de încărcătură (art.22).

Însă dacă la momentul încheierii contractului de transport aerian se va în-
tocmi și o declaraţie de valoare a mărfurilor (respectiv, bunurilor din bagaje), 
despăgubirea pe care o va primi expeditorul în caz de prejudiciere a mărfurilor 
sale (pasagerul în schimbul bagajelor sale) va fi mult mai mare.

Neîntocmirea acestei declaraţii, susţine doctrinarul rus Н.A.Безрук, îngre-
unează dovedirea prejudiciului real în cazul pierderii bagajului sau a mărfii. 
Autorul menţionează că este binevenită introducerea declarării obligatorii a 
valorii bagajului din considerentul că pasagerii adeseori dau bagajul fără a de-
clara valoarea acestuia, anume din neștiinţă sau din lipsă de informaţii64.

De aceeași părere este și profesorul Ф.Полянский, care consideră că pa-
sagerii sau expeditorii de mărfuri, declarând valoarea bagajului sau a mărfii, 
în schimbul unor sume suplimentare, pot din timp să se asigure contra unor 
dificultăţi ce pot apărea la dovedirea mărimii prejudiciului suferit65.

Avem însă și opinii contrare, cum este cea a profesorului К.Холопов, care 
își exprimă îndoiala referitor la necesitatea efectuării unei declarări a valorii 
mărfii66.

În doctrină se mai discută: cu cât valoarea declarată a mărfii ar putea de-
păși valoarea ei reală?

Asupra acestui fapt s-a expus doctrinarul rus Н.Н.Остроумов, care este 
de părerea că sumele primite de pasageri și expeditorii de mărfuri de la trans-

64 Безрук Н.А. Ответственность воздушного перевозчика за утрату и повреждение 
багажа, publicat în Советская юстиция, 1971, nr.8, p.11.

65 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая / 
Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Mосква, 2003, p.511.

66 Холопов К. Основной закон железных дорог России, publicat în Закон (Federaţia 
Rusă), 2000, nr.9, p.54. 
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portator, în legătură cu aprecierea exagerată a costului mărfii sau a bagajelor 
în timpul declaraţiei, urmează a fi calificate ca îmbogăţire fără justă cauză67.

Opinii similare au și autorii Comentariului la Codul civil al Federaţiei 
Ruse, potrivit cărora majorarea exagerată a valorii mărfii poate fi calificată ca 
abuz de drept68.

Cu referire la bagaje, în practica naţională constatăm că companiile aeriene 
nu practică declararea de valoare a bunurilor conţinute în bagaje. De obicei, 
în situaţia când pasagerul dispune de bunuri preţioase, i se recomandă să le ia 
în salonul aeronavei. Dacă pasagerul dorește o mai mare siguranţă, el își poate 
asigura bagajul la o companie de asigurări ca în caz de pierdere, distrugere sau 
deteriorare să fie despăgubit de aceasta. Compania de asigurări va înainta mai 
apoi o acţiune de regres împotriva companiei aeriene.

În practică, la procurarea biletului de călătorie, agenţiile de turism, îm-
preună cu companiile de asigurări, propun pasagerului ca acesta să-și asigure 
bagajul, oferindu-i spre cumpărare o poliţă facultativă de asigurare.

De regulă, asigurarea bagajelor și a mărfurilor în transportul aerian al 
Republicii Moldova este efectuată de către companiile de asigurări „MOL-
DASIG” și „CARGO”. Pentru bagaje, costul primei de asigurare este de 50 de 
lei, iar suma maximă a despăgubirii se ridică la 10.000 de lei 69.

9.2. Deosebirea ce există între „declaraţia de valoare”  
 și „declaraţia specială de interes în livrare”

Atât în doctrină, cât și în practica judiciară adeseori sunt confundate ex-
presiile: „declaraţia de valoare” și „declaraţia specială de interes în livrare”.

La întocmirea declaraţiei de valoare, cât și a declaraţiei speciale de interes în 
livrare, urmează a fi respectată ordine ce urmează:

În primul rând, se declară valoarea care este atribuită mărfii. Adică se ajun-
ge la o înţelegere între transportator și expeditor (client) asupra cantităţii de 
marfă în privinţa căreea se face declaraţia, costul declaraţiei, despăgubirea to-
tală ce o va primi expeditorul în caz de prejudiciere a mărfii pe parcurs. Toate 
aceste date se notează în scrisoarea de trăsură, cu cifre și cu litere.

67 Остроумов Н.Н. Об ответственности воздушного перевозчика за несохранность 
груза и багажа, publicat în Государство и право (Federaţia Rusă), nr.2, 2005, р.34.

68 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, op.cit., p.512.
69 Mihalache I. Unele aspecte ale declarării valorii speciale în cazul transportului aerian 

de încărcături, publicat în Revista Naţională de Drept, 2008, nr.10, p.53-54. 
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În al doilea rând, expeditorul achită suma de bani (taxa) ce a fost convenită 
cu transportatorul. Scopul este ca în caz de prejudiciere a mărfii în timpul 
transportului, expeditorului să i se plătească o despăgubire mult mai mare de-
cât cea obișnuită, care i s-ar fi cuvenit potrivit legii.

Cu alte cuvinte, dacă înainte de începerea transportului, între expeditor 
și transportator s-a întocmit o declaraţie de valoare a mărfii (sau declaraţie 
de interes special în livrare), în caz de prejudiciere (pierdere, deteriorare sau 
distrugere) a mărfii, expeditorului i se va plăti mai mult decât cei 20 de dolari 
stabiliţi de Convenţie pentru fiecare kilogram.

Deosebirea. În cazul declaraţiei de interes special în livrare, ea include și 
daunele morale pe care posesorul mărfii le poate suporta ca rezultat al preju-
dicierii mărfii sale.

Declaraţia de interes special în livrare are un obiect mai larg în comparaţie 
cu declararea valorii mărfii, deoarece interesul special acoperă și „dauna mora-
lă” a destinatarului în caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale”70.

Declararea interesului special la încheierea contractului de transport de 
mărfuri, are drept scop obţinerea de daune morale pentru distrugerea, pierde-
rea ori pentru deteriorarea mărfurilor care urmează a fi transportate71. Indife-
rent de faptul achitării despăgubirilor pentru întârziere, pierdere, deteriorare 
sau distrugere, cărăușul va despăgubi persoana îndreptăţită să dispună până la 
limita interesului special declarat72.

Făcând o analiză a prevederilor Convenţiei de la Montreal, în art.22 se face 
referire la declaraţia specială de interes la livrare, și nu se amintește nimic des-
pre declaraţia de valoare a încărcăturii, deși expeditorul este în drept să indice 
în scrisoarea de transport aerian că face anume o declaraţie de valoare, dar nu 
una de interes special.

Aceeași stipulaţie este prezentă și în Codul civil al R.M.: „în schimbul unui 
supliment la taxa de transport, clientul poate stabili, prin consemnare în scri-

70 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.610-611

71 Liboutin J. Les transports routiers internationaux, publicat în Journal des tribunaux 
(Belgia), 1974, nr.41, p.57-58; Căpăţînă O. Dreptul transporturilor. Editura Lumina 
Lex, București, 1997, p.365. 

72 Notă informativă cu privire la aplicarea legislaţiei privind responsabilitatea cărăușului 
în contractul de transportare a încărcăturilor pe anii 2004-2006, publicată pe site-ul 
oficial al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova – http://www.scjustice.md/
prjud3.html (vizualizat 22.10.2008).
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soarea de trăsură, suma care reprezintă pentru el interesul pentru ca încărcă-
tura să nu fie distrusă, pierdută, deteriorată ori livrată cu întârziere” (art.1016).

Concluzie. Singura deosebire ce există între „declaraţia de valoare a măr-
fii” și „declaraţia de interes special în livrare”, constă în faptul că în al doilea 
caz, sunt acoperite și prejudiciile morale.

În Codul civil al R.M. este reglementată numai „declaraţia de interes speci-
al în livrare”, pe când „declararea valorii mărfii” este lăsată fără reglementare.

În practică, la aplicarea prevederilor din Codul civil, nu este sesizată dife-
renţa între aceste două forme de declarare a mărfii.

9.3. Locul amplasării menţiunii cu privire la declaraţia  
 de valoare a mărfii. Exemple practice

Declaraţia de valoare este necesar să fie menţionată în scrisoarea de trans-
port aerian, la rubrica „valoare declarată pentru transport”, suma indicată în 
această rubrică constituind așa-zisa declaraţie.

Expeditorul ce nu dorește să efectueze o asemenea declaraţie, va înscrie în 
compartimentul corespunzător al scrisorii menţiunea „fără valoare declarată”73. 
Nu pot fi considerate ca declaraţie de valoare a mărfii sumele însemnate din gre-
șeală în secţiunile „valoare declarată pentru vamă” și „suma asigurării mărfii”. 
Menţiunea trebuie făcută doar în secţiunea „valoare declarată pentru transport”74.

În acest context, vom aduce exemple din practica judiciară a Republicii 
Moldova. Astfel, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme 
de Justiţie a R.M. a casat hotărârile luate de instanţele de fond și de apel prin 
care compania aeriană „Tarom” a fost obligată să plătească călătorului A.B., 
care s-a deplasat potrivit rutei Chișinău-București-Dubai, suma prejudiciului 
material de 1600 dolari și cel moral de 5000 dolari.

Colegiul a hotărât că „declaraţia vamală” invocată de călător ca dovadă 
pentru predarea unei camere de luat vederi nu constituie temei pentru angaja-
rea răspunderii Companiei Aeriene „Tarom”.

S-a dispus că compania aeriană poartă răspundere materială pentru pier-
derea, lipsa și alterarea mărfurilor și bagajelor primite spre a fi transportate 
doar în cazul respectării următoarele condiţii:

73 Kerguelen-Neyrolles B., Garcia-Campillo L. LAMY TRANSPORT. Commission de 
transport. Mer, fer, air et commerce extérieur. TOME 2. Edition Lamy. Paris, 2005, p.648.

74 Cour d’Appel de Versailles, 12e cb., 27 novembre 2003, nr.02/00230, SDV c/DHS, 
Lamyline citată în Kerguelen-Neyrolles B., Garcia-Campillo L., op.cit., p.647.
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a) călătorul să fi predat bagajul;
b) cărăușul să fi primit bagajul pentru transportare;
c) pierderea bagajului să se fi datorat culpei cărăușului.
În acest sens, instanţa de judecată a mai constatat că circumstanţele pricinii 

denotă cu certitudine că pasagerul nu a predat bagajul Companiei „Tarom” 
și ultima nu a primit vreun bagaj din partea acestuia, acest fapt fiind dovedit 
incontestabil în ședinţa judiciară prin lipsa în materialele dosarului, inclusiv 
în biletul de călătorie și în declaraţia călătorului, a unei menţiuni de predare a 
bagajului și de recepţionare a acestuia de către companie.

Ca urmare, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a pronunţat o hotărâre de 
respingere a cererii privind repararea prejudiciului material și moral, conside-
rând-o ca fiind neîntemeiată75.

Într-o altă decizie, același colegiu al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. a ho-
tărât că depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare, ce con-
ţin date eronate despre regimul vamal, valoarea facturală, valoarea în vamă, ti-
pul, cantitatea sau originea mărfurilor transportate sunt considerate încălcări 
ale reglementărilor vamale, aplicându-se în acest sens o pedeapsă materială în 
mărime de 50% din valoarea mărfii76.

10. Termenele de prescripţie și procedura înaintării pretenţiilor
10.1. Generalităţi
Procedura înaintării și soluţionării tuturor pretenţiilor și acţiunilor civile 

care reies din raporturile de transport aerian în Republica Moldova se face 
în temeiul prevederilor Codului civil și a Codului de procedură civilă, iar în 
cazul litigiilor ce reies de transportul aerian internaţional, izvorul principal de 
reglementare îl constituie normele Convenţiei de la Montreal.

Dacă reclamantul înaintează acţiune civilă în instanţa de judecată, însă 
fără a prezenta o reclamaţie prealabilă, lui nu-i va fi satisfăcută cererea. Aceas-
ta reiese din art.1020 alin.(1) a Codului civil: în cazul nerespectării obligaţiilor 
contractuale, părţile sunt obligate să înainteze în prealabil o reclamaţie, și art.26 

75 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M. din 26.01.2005 nr.2ra-27/2005, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2005, nr.4, p.18. 

76 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M. nr.3r-225/2008 din 05.03.2008. Arhiva companiei aeriene „Air Moldova”.
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alin.(4) din Convenţia de la Montreal: dacă în termenul prevăzut nu a fost îna-
intată nici o reclamaţie, împotriva transportatorului nu mai poate fi înaintată 
nici o acţiune, afară de cazul de fraudă a acestuia.

În doctrina naţională profesorul Gh.Chibac definește reclamaţia ca fiind o 
cale procedurală obligatorie de soluţionare prealabilă a litigiilor77, iar A.Bloșenco 
remarcă că ea se soluţionează și fără a fi necesară prezenţa părţii opuse78.

Profesorul Gh.Piperea concluzionează că reclamaţia este mijlocul care dă 
posibilitate cărăușului aerian de a clarifica situaţia, de a corecta erorile și de a 
angaja, dacă e cazul, răspunderea sa79, iar scopul ei este de a efectua verificările 
necesare pentru a constata ceea ce a avut loc cu ocazia transportării80.

O explicaţie oportună aduce profesorul В.A.Егиазаров, că esenţa reclama-
ţiei constă nu doar într-o simplă remitere a cererii de către o parte celeilalte, 
ci părţile sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru a soluţiona neîn-
ţelegerea dintre ele. Autorul este de părerea că trebuie să se verifice temeinicia 
pretenţiilor care se invocă, corectitudinea datelor din documente, conturi ban-
care, alte împrejurări de fapt și de drept81.

La o concluzie importantă ajunge și profesorul Universităţii „P.Andrei” din 
Iași, Gh.Filip, că toate acţiunile depuse în instanţa de judecată, trebuie să fie 
însoţite de dovada înregistrării reclamaţiei, sau a răspunsului prin care ea a 
fost respinsă ori soluţionată parţial82.

Reclamaţia se depune în formă scrisă, prin completarea unui formular ti-
pizat oferit de compania aeriană. Însă reieșind din considerentul că legislaţia 
civilă și aeriană naţională nu se expune clar asupra condiţiilor înaintării recla-
maţiei, trimitere facem la Comentariul Codului civil al R.M., precum și la pro-
fesorii В.B.Витрянский și В.A.Егиазаров, care subliniază: reclamaţia trebuie 
să fie înaintată în termenul stabilit de lege; să parvină din partea reclamantului 

77 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III, 
Editura Cartier, 2005, p.286.

78 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact, Chișinău, 
2003, p.124.

79 Piperea Gh. Dreptul transporturilor. Editura All Beck, București, 2003, p.236.
80 Kemelmajer de Carlucci A. Panorama de jurisprudence argentine en matière de trans-

port aérien international, publicat în Révue de droit uniforme (Franţa), nr.2, 2000, 
p.340-341.

81 Егиазаров В.А. Транспортное право. Издательство Юстицинформ, Москва, 2002, 
p.148.

82 Filip Gh., Badea C., Manoliu M., Paramon G., op.cit., p.169.
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corespunzător; să fie adresată cărăușului respectiv și să fie anexate toate docu-
mentele ce confirmă dreptul de creanţă al clientului83.

10.2. Diferenţele între termenele din Convenţia  
 de la Montreal și Codul civil al R.M.

Între termenelor stabilite de Convenţia de la Montreal și Codul civil, exis-
tă unele diferenţe. Potrivit Convenţiei destinatarul trebuie să adreseze o recla-
maţie prealabilă cărăușului imediat după descoperirea stricăciunii, sau cel mai 
târziu într-un interval de 14 zile de la data primirii mărfii. În caz de întârziere, 
reclamaţia trebuie făcută în maxim 21 de zile de la data la care mărfurile au 
fost puse dispoziţia destinatarului.

Pe când Codul civil instituie 7 zile pentru pierdere sau deteriorare și menţi-
ne 21 de zile la cazurile de întârziere în livrarea mărfii, după modelul art.1504.

În acest context, credem că termenul de 7 zile stabilit de Codul civil este 
unul restrâns, realizându-se prin aceasta o limitare a dreptului destinatarului 
la înaintarea și satisfacerea pretenţiei.

Făcând analogie cu prevederile din Codul civil al R.S.S.M. și Codul aerian 
al U.R.S.S., pretenţiile faţă de cărăuș puteau fi formulate în decurs de 6 luni, iar 
codurile aeriene în vigoare ale Federaţiei Ruse și Ucrainei, continuă să prevadă 
termenul de 6 luni pentru zborurile în trafic intern.

Problema e și mai gravă, deoarece depășind acele 7 zile, destinatarul deca-
de din dreptul de a-l mai acţiona în justiţie pe cărăuș84.

În acest sens, П.B.Ремишевский și Д.Лесняк sunt de părerea că instanţa nu 
ar fi în drept să refuze în primirea cererii și în examinarea cauzei civile doar 
pentru motivul că nu a fost făcută în prealabil o reclamaţie către cărăuș. Ar fi o 
încălcare a normelor constituţionale. Sunt aduse și exemple din practica judi-
ciară a Federaţiei Ruse care dovedesc posibilitatea înaintării acţiunii împotriva 
cărăușului aerian, chiar și fără o reclamaţie în termenii ceruţi de Convenţie85.

83 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chişinău, 2006, p.614; Егиазаров В.А., op.cit., p.148; Витрянский В.В. Договор пере-
возки. Издательство Статут, Москва, 2001, p.475.

84 Piperea Gh. Dreptul transporturilor. Editura All Beck, București, 2003, p.236.
85 Ремишевский П.В. Гражданско-правовая ответственность перевозчика по догово-

ру воздушной перевозки, în Автореферат диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук. Москва, 2007; Лесняк Д. Основные проблемы с 
которыми сталкиваются пассажиры при перелетах авиатранспортом – несвоевре-
менное отправление рейса, утрата или повреждение багажа или груза, вещей на-
ходящихся при пассажире, а также причинение вреда жизни или здоровью пасса-
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În interpretarea dată de Comentariul Codului civil al R.M., omiterea terme-
nului de înaintare a pretenţiei duce la pierderea dreptului la acţiune, iar instanţa 
nu poate repune părţile în termenul de înaintare a pretenţiei. Dacă se depune o 
acţiune în judecată fără a se formula, în prealabil, o pretenţie, instanţa va refuza 
primirea cererii, iar dacă cererea a fost primită, ea va fi scoasă de pe rol86.

Cu toate acestea, în Republica Moldova cunoaștem un caz când Judecătoria 
Botanica a admis acţiunea reclamantului, chiar dacă lipsea dovada reclamaţiei 
și unele documente justificative. Astfel, din vina ÎSCA „Air Moldova”, încărcă-
tura aparţinând V.C. a ajuns cu întârziere pe Aeroportul Internaţional Chiși-
nău, din care unele bunuri lipseau, iar altele erau deteriorate.

Reclamantul a înaintat acţiunea în judecată după 2 luni de la data primirii 
încărcăturii și fără a face dovada unei adresări prealabile, în formă scrisă, către 
administraţia ÎSCA „Air Moldova”. Cu atât mai mult, la stabilirea despăgubirii, 
instanţa a dat crezare listei de bunuri înaintată de N.V., fără a exista o decla-
raţie specială asupra mărfii în temeiul prevăzut de Codul civil și Convenţia de 
la Montreal. În hotărârea emisă, Judecătoria Botanica a confirmat că cărăușul 
aerian a înregistrat greșit numărul încărcăturii87.

Deși pretenţia trebuie să fie adresată acelei organizaţii de transport care 
conform legii este împuternicită să o examineze, a fost găsit și un dosar în care 
reclamantul s-a adresat cu pretenţie, după care cu acţiune civilă împotriva că-
răușului nerespectiv:

SRL „Anesto Tur” a încheiat cu „K” un contract de prestări servicii care in-
cludeau și transportarea aeriană. Pentru efectuarea transportului pe ruta Chi-
șinău-Antalya-Chișinău a fost încheiat cu „Air Moldova” un contract de charter 
(închirierea aeronavei)88.

жира, Общества защиты прав потребителей „Общественный контроль”, 2008. – pe 
site-ul oficial al Asociaţiei Interregionale pentru Apărarea Drepturilor Consumatorilor 
din Federaţia Rusă – http://ozpp.ru/pr/articles-own/2008/10/13/articles-own_13938.
html (vizitat 09.10.2011).

86 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.614.

87 Hotărârea Judecătoriei Botanica din 22 iulie 2004, privind repararea daunelor mate-
riale din transportarea încărcăturii, dosarul 2-1723/04. Arhiva Judecătoriei Botanica, 
mun.Chișinău.

88 Contract de charter nr.12-06/K din 20 martie 2006, încheiat între SRL „Anesto Tur” 
și ÎSCA „Air Moldova”. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău, anexă la dosarul 
nr.2ra-805/09 examinat de Curtea Supremă de Justiţie a R.M. la 6 mai 2009. 
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Deoarece pe aeroportul din Antalya avionul a sosit cu o întârziere de 24 de ore, 
beneficiarul serviciilor a înaintat reclamaţie, după care și acţiune civilă către „Air 
Moldova”, solicitând repararea daunelor materiale și morale. Însă atât Curtea de 
Apel Chișinău, cât și Curtea Supremă de Justiţie a R.M. au stabilit că responsabilă 
se face SRL „Anesto Tur” și nu poate fi reţinut argumentul acesteea că despăgubi-
rea trebuie încasată de la „Air Moldova”, care nemijlocit a efectuat transportarea.

„Air Moldova” nu este responsabilă faţă de reclamanţi pentru reţinerea efec-
tuării zborului, deoarece nu se află cu aceștea în raporturi juridice. Contractul 
a fost încheiat de SRL „Anesto Tur”, ca organizator și prestator al întregului 
pachet de servicii. Așadar, reclamaţia și acţiunea trebuiau înaintate doar împo-
triva SRL „Anesto Tur”89.

10.3. Anexele la reclamaţie (pretenţie). Exemplu din jurisprudenţă
La pretenţie urmează a fi anexate toate documentele justificative, probe-

le ce confirmă pierderea, deteriorarea încărcăturii, întârzierea la livrare sau 
alte încălcări ale prevederilor contractuale. Cu toate acestea, în practică sunt 
frecvente cazurile când documentele anexate au un conţinut imprecis sau fals.

Astfel într-o decizie de speţă, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a dat câștig 
de cauză Companiei Aeriene „T.H.Y. AO” care a înaintat acţiune de recurs către 
ÎI „F.C” în legătură cu serviciile de transportare a încărcăturii. Instanţa de fond 
și cea de apel au dispus achitarea în beneficiul ÎI „F.C” a despăgubirii pentru 
câștigul nerealizat în afacere din motivul dispariţia încărcăturii. Din actele ca-
uzei s-a stabilit că între ÎI „F.C” și partenerul său comercial a fost încheiat un 
contract de vânzare-cumpărare, iar clauzele esenţiale urmau a fi stabilite mai 
târziu, ceea ce confirmă de fapt inexistenţa acestui „contract”.

În așa mod, instanţa supremă a casat hotărârea instanţei de fond și decizia 
instanţei de apel, iar decizia emisă a fost în deplină concordanţă cu răspunsul la 
reclamaţie oferit iniţial de către cărăuș90.

10.4. Erori comise de companiile aeriene
Efectuând o cercetare a condiţiilor generale de transport ale mai multor 

companii aeriene, am estimat și erori. Astfel, potrivit pct.18.2 din regulile de 

89 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Jus-
tiţie a R.M. din 6 mai 2009, dosarul nr.2ra-805/09. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.
Chișinău. 

90 Decizia Colegiul civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
R.M. din 19 mai 2007, dos. nr.2rae-67/06. Arhiva Judecătoriei Ciocana, mun.Chișinău. 
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transport aerian a Wizz Air, reclamaţia trebuie făcută cât de curând posibil de 
la data sosirii cursei, dar nu mai târziu de 2 luni de la descoperirea circumstan-
ţelor care au dat naștere la reclamaţie91.

O tendinţă de coborâre, spre regret, persistă la Lufthansa – 7 zile (pct.15.1)92. 
În timp ce companiile aeriene înregistrate în Republica Moldova – Air Moldo-
va, Moldavian Airlines și Tandem Aero respectă cu succes cerinţele respective, 
deși numai la Air Moldova le putem găsim publicate pe site-ul oficial.

În acest context ne întrebăm: cum sunt soluţionate litigiile cu Wizz Air și 
Lufthansa, din moment ce Convenţia de la Montreal stabilește termenul de 
14 zile?

Textul Convenţiei de la Montreal nu oferă soluţii în legătură cu necesitatea re-
clamaţiei în caz de pierdere a mărfii. În consecinţă, doctrina și jurisprudenţa con-
cluzionează că atât timp cât nu este prevăzut expres nici un termen și nici chiar 
obligaţia de a înainta o reclamaţie, această procedură prealabilă nu ar fi necesară.

Astfel, doctrinarul grec G.Panopoulos susţine că înaintarea reclamaţiei nu 
este necesară numai în cazul pierderii și deprecierii totale a mărfurilor trans-
portate93; englezul O.Kahn-Freund este de părerea că doar în situaţia pierderii 
parţiale nu se cere reclamaţie94.

Profesorii francezi F.Goedhuis și A.Scapel, în mod contrar, consideră că 
sintagmele pierdere parţială și avarie sunt sinonime și ca urmare, ori de câte 
ori există o pierdere parţială, înaintarea reclamaţiei devine obligatorie95.

O părere diferită, și cea mai reușită din cele expuse până acum în literatura 
de specialitate, aparţine profesorului rus В.A.Егиазаров. Autorul susţine că 
reclamaţia trebuie să fie înaintată de fiecare dată când există neînţelegeri între 
părţi și nu contează cine este autorul ei, clientul, expeditorul, cărăușul aerian 
sau cel terestru, maritim ori feroviar96.

91 Portalul oficial al companiei aeriene Wizz Air Hungary Kft. http://book.wizzair.com/useful_
information/general_conditions_of_carriage/Default.asp?slid=clear&language=RO#17 
(vizitat 19.10.2011).

92 Portalul oficial al companiei aeriene germane Lufthansa, la http://www.lufthansa.com/
online/portal/lh/cmn/generalinfo?l=en&nodeid=1818501 (vizitat 21.10.2011).

93 Panopoulos G. La jurisprudence grecque en matière de Conventions internationales 
relatives aux transports terrestres et aériens, publicat în Uniforme Law Review (Franţa), 
nr.3, 2004, p.631.

94 Kahn-Freund O. The Law of Carriage by England Transport. London: University of Law, 
2008, p.767. 

95 Goedhuis F., Scapel A. Traité des transports. Le destinataire des marchandises. LGDJ, 
Paris, 1958, p.195. 

96 Егиазаров В.А., op.cit., p.148.
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În timp ce profesorul canadian J.L.Magdelénat ajunge la concluzia că situ-
aţia a devenit una controversată, din motiv că încă la redactarea textului Con-
venţiei de la Varșovia, predecesoarea celei de la Montreal, s-a comis o eroare97.

Problema înaintării unei reclamaţii rămâne a fi controversată și în juris-
prudenţă. Astfel, Curtea de Apel din Paris a hotărât că numai în caz de avarie este 
obligatoriu să existe o reclamaţie, pe când în caz de pierdere a mărfii, expeditorul 
sau destinatarul s-ar putea adresa cu acţiune direct în instanţa de judecată98.

O soluţie interesantă este oferită de jurisprudenţa Greciei: lipsa reclamaţi-
ei are ca efect neadmiterea acţiunii în justiţie atunci când există deteriorare, 
depreciere sau pierdere a unei părţi dintr-un întreg, și nu în situaţia pierderii 
totale sau a distrugerii bunurilor separate, absenţa cărora poate fi imediat ob-
servată99. Iar într-o decizie mai veche, Curtea de Casaţie din Italia s-a pronun-
ţat clar că nu este obligatoriu de a înainta reclamaţie pentru pierdere100.

Concluzii. În ce ne privește, apreciem opiniile expuse, însă nu suntem de 
acord cu profesorul Universităţii din București, V.Peligrad, care susţine că atâ-
ta timp cât în legislaţie nu este prevăzut expres termenele și nici obligativi-
tatea reclamaţiei, această procedură prealabilă nu ar fi aplicabilă101 și nici cu 
G.Panopoulos, O.Kahn-Freund și A.Scapel, care încearcă a generaliza legisla-
ţia aeriană naţională fără a ţine cont de particularităţile altor state. În schimb 
considerăm justă afirmaţia lui В.Егиазаров, prin care se reflectă și specificul 
legislaţiei civile a Republicii Moldova.

Cu atât mai mult, că în temeiul Codului civil al R.M., în cazul nerespectării 
obligaţiilor contractuale, părţile sunt obligate să înainteze în prealabil o recla-
maţie (art.1020 alin.(1)).

Așadar, pentru a putea înainta acţiune civilă împotriva cărăușului în in-
stanţele judecătorești din Republica Moldova, expeditorii sau destinatarii ur-

97 Magdelénat J.L. Le fret aérien. Réglementation. Responsabilités. McGill Université, 
Montréal, 1979, p.156.

98 Curtea de Apel din Paris, Decizia din 5 februarie 2004, Sté France Handling contre Sté 
Tatou Location et autres, publicată în Bulletin des transports et de la logistique, 2004, 
nr.4, p.151.

99 Curtea de Apel din Atena, Decizia nr.02-0395 din 14 iunie 2003, Dikaio Epikheirèseon 
& Etairion, publicată în Panopoulos G., op.cit, p.631.

100 Curtea Supremă de Justiţie din Italia, Decizia nr.01-0034 din 11 aprilie 1973, T.M.A. 
versus Black Sea, publicată în Révue Française de Droit Aérien (Franţa), 1973, nr.5, p.27.

101 Peligrad V. Răspunderea transportatorilor care efectuează operaţiuni aeriene civile în 
spaţiul aerian naţional, publicată în Revista Română de Drept al Afacerilor (București), 
nr.11-12, 2003, p.129.
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mează mai întâi, în mod obligatoriu, să adreseze o reclamaţie în formă scrisă 
cărăușului aerian, iar după primirea răspunsului (sau a refuzului), pot înainta 
acţiunea în justiţie.

10.5. Locul înaintării reclamaţiei
Cu părere de rău, Convenţia de la Montreal și Codul civil al R.M. nu stabi-

lesc locul înaintării reclamaţiei. Locul înaintării reclamaţiei nu este prevăzut 
nici în Legea aviaţiei civile, Legea privind securitatea aeronautică sau regulile 
Autorităţii Aeronautice Civile a R.M.

Problema respectivă a fost bine sesizată de profesorul Gh.Chibac. Dânsul 
este de părerea că reclamaţiile urmează a fi prezentate la sediul cărăușului102. 
A.Bloșenco este de aceeași opinie și adaugă că dacă în calitate de client apare 
persoana fizică consumator de servicii, ea ar trebui favorizată și din punctul de 
vedere al reclamaţiilor și acţiunilor103.

O soluţie oferă și C.Pascari în Comentariul Codului civil, că referitor la lo-
cul de înaintare a pretenţiilor și acţiunilor, se vor aplica dispoziţiile generale 
ale Codului de procedură civilă104, adică urmează a fi depuse la sediul sau la 
organul de administraţie a companiei aeriene.

Pe când cea mai reușită formulare o găsim în Codul aerian al U.R.S.S. din 
1985, că pretenţiile se formulează faţă de întreprinderea aviatică din locul de 
expediere sau de destinaţie, după cum crede de cuviinţă reclamantul pretenţiei 
(art.107).

În Republica Moldova, majoritatea pretenţiilor se depun la serviciul Air 
Cargo din incinta Aeroportului Internaţional Chișinău, care ulterior le remite 
companiilor aeriene în cauză.

Însă există situaţii când responsabil se face nu cărăușul, ci „Aeroport Han-
dling”, companie specializată și responsabilă de deservirea la sol a încărcăturii105.

Spre exemplu: În temeiul unui contract de transportare a lotului de jucării 
pentru copii din Ankara, Turcia, unele dintre ele au fost ușor deteriorate. Cum-

102 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.287.
103 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact, Chișinău, 

2003, p.125.
104 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 

Chișinău, 2006, p.614.
105 Portalul oficial al companiei – „Aeroport Handling” de deservire la sol pe Aeroportul 

Internaţional Chișinău, http://www.handling.md/ro/About.aspx (vizitat 06.09.2011).
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părătorul, o reţea de centre comerciale din Republica Moldova, la preluarea și 
examinarea mărfii a depistat vicii, înaintând pretenţii companiei aeriene pre-
statoare a serviciilor de transport.

Ulterior, s-a constatat că responsabilă se face agenţia de handling de pe ae-
roportul din Ankara, care a neglijat regulile prescrise de îmbarcare. Cauza a fost 
soluţionată pe cale amiabilă106.

Majoritatea dosarelor care privesc răspunderea civilă din transportul aeri-
an sunt judecate la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău. Pe de o parte, 
motivul constă în faptul că acţiunile civile se depun în strictă concordanţă cu 
art.38 din Codul de procedură civilă, conform căruia acţiunea împotriva unei 
organizaţii se intentează în instanţa de la sediul ei sau al organului ei de admi-
nistraţie107, iar pe de altă parte, cele mai frecvente companii aeriene implicate 
în litigii fiind „Air Moldova”, „Moldavian Airlines” și „Turkish Airlines”, toate 
își au sediul în sectorul Botanica a municipiului Chișinău108.

10.6. Termenul de examinare și soluţionare a reclamaţiilor
În legislaţie nu este stabilit termenul de examinare și soluţionare a reclama-

ţiilor ce izvorăsc din raporturile de transport aerian.
Practica ne dovedește că răspunsul cărăușului parvine cu întârziere la ex-

peditor, deoarece reclamaţia este înaintată mai întâi serviciilor aeroportuare, 
care cu întârziere o remit cărăușului.

Pentru comparaţie, în Codul aerian al U.R.S.S., care s-a aplicat în Republica 
Moldova până în anul 1997, era prevăzut un articol separat, „Termenele exa-
minării pretenţiilor și prescripţia acţiunii” (art.111), în temeiul căruia cărăușul 
era obligat să examineze pretenţia și să comunice reclamantului răspunsul în 

106 Contractul de transportare aeriană a mărfii nr.0128 din 24 mai 2006, împreună cu ane-
xele A-1, A-2, încheiat între „BertransLux” SRL și „Bultryn Air”. Arhiva agenţiei comer-
ciale „BertransLux” SRL, mun.Chișinău.

107 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.225-XV din 
30.05.2003, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115.

108 Însă menţionăm că în temeiul Convenţiei de la Montreal există și o alternativă: acţiu-
nea poate fi intentată și la locul unde a fost încheiat contractul (art.38). Prin urmare, 
reieșind din faptul că companiile aeriene își au reprezentanţe, filiale și agenţii de co-
mercializare a biletelor amplasate în sectoarele municipiului Chișinău și în alte zone ale 
republicii, conchidem că reclamaţia și acţiunea judiciară pot fi depuse atât la sediul, cât 
și la reședinţa companiilor aeriene (pentru reclamaţii) sau la instanţa judecătorească de 
la locul cumpărării biletului (pentru acţiuni). 
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decurs de 3 luni de la primirea ei, iar referitor la pretenţiile ce reieșeau din 
transportul prin conexiune, în decurs de 6 luni109.

Reușite sunt prevederile din legislaţia Federaţiei Ruse, Ucrainei și Beloru-
siei, în care termenul stabilit pentru examinarea reclamaţiei devine unul fix. 
Acţiunea civilă împotriva cărăușului aerian poate fi înaintată de expeditor sau 
destinatar numai dacă în termen de 30 de zile răspunsul nu a fost furnizat110.

În practica judiciară naţională cunoaștem și situaţia când reclamaţia 
adresată companiilor aeriene a fost lăsată fără răspuns:

Astfel, V.N. a depus acţiune civilă împotriva Î.S.C.A. „Air Moldova” cu pri-
vire la apărarea drepturilor consumatorului. În motivarea acţiunii a indicat că 
la 1 iunie 2006 a sosit din Franţa în municipiul Chișinău cu ruta aeriană Paris-
Praga-Chișinău. La sosire i-a fost refuzat în eliberarea bagajelor, motivându-se 
că ele au rămas la Praga și vor fi restituite în timpul apropiat.

La adresarea către pârât din 8 iunie 2006, i-a fost restituit bagajul, dar cu o 
greutate mai mică decât cea depusă la decolare. La adresarea repetată faţă de 
pârât, din 12 iunie 2006, nu a primit nici un răspuns, ceea ce l-a determinat să 
înainteze acţiune civilă la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău111.

Important este că dreptul la acţiune a expeditorului sau a destinatarului 
începe să curgă numai dacă reclamaţia a fost respinsă integral, a fost satisfă-
cută parţial sau reclamantul nu a primit răspuns în termenul stabilit, și nu 
„după expirarea termenului de înaintare a pretenţiei”112.

Efectuând în acest scop o cercetare a contractelor de transportare a măr-
furilor încheiate de companiile aeriene „Air Moldova” și „Moldavian Airlines” 
în perioada anilor 2003-2009, un termen de înaintare a pretenţiilor în aceste 
contracte nu este prevăzut. Prin urmare, rămâne doar ca termenele de fiecare 
dată să fie înscris de reclamant în reclamaţia sa, și mai apoi să fie confirmat de 
către cărăuș, prin faptul preluării și înregistrării reclamaţiei.

În același timp, regulamentele interne ale companiilor aeriene naţionale 
– „Air Moldova”, „Moldavian Airlines”, „Tandem Aero”, și străine cu reprezen-

109 Termenele erau exagerat de mari și favorizau întreprinderea aeriană monopolistă „Ae-
roflot”.

110 Бурса Н.П., Ляндрес В.Б. Претензии и иски к транспортным организациям. Мо-
сква: „Юридическая литература”, 1985, p.102-103.

111 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova din 13.08.2008, dosarul nr.2ra-1481/08. Arhiva Judecătorie Botani-
ca, mun.Chișinău.

112 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.614.
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tanţe în Republica Moldova – „Turkish Airlines”, „Austrian Airlines”, „Meridi-
an”, au un caracter confidenţial și exprimarea lor este generală. În ele au fost 
preluate integral reglementări din Convenţia de la Varșovia, Convenţia de la 
Montreal, precum și din Codul civil al R.M., cu trimiteri frecvente la legislaţie 
care, la rândul ei, așa cum am estimat, nu stabilește care este termenele de exa-
minare și soluţionare a reclamaţiilor113.

Recomandări. Luând în considerare lacuna în lege care există actualmente 
în Republica Moldova cu privire la termenul examinării reclamaţiilor de către 
cărăușii aerieni, venim cu recomandarea de a introduce în Legea aviaţiei civile 
a unui nou capitol – XI, cu denumirea „Reclamaţii și acţiuni”.

Având ca model legislaţia aeriană din Federaţia Rusă, Ucraina, România, 
Belorusia, suntem de părerea că cel mai reușit termen de examinare a pretenţi-
ilor ar fi 30 de zile de la data primirii acestora.

Totodată, considerăm necesară instituirea răspunderii juridice a compani-
ilor aeriene în cazul în care acestea depășesc termenul de examinare sau lasă 
cererea fără răspuns, iar o soluţie ar fi informarea Autorităţii Aeronautice Ci-
vile a R.M. și aplicarea unor sancţiuni administrative cărăușilor aerieni.

Reieșind din cele expuse, găsim oportun de a include în noul capitol, Capi-
tolul XI din Legea aviaţiei civile a Republicii Moldova, un alineat suplimentar 
cu următorul conţinut:

„Cărăușul este obligat să examineze pretenţia și să comunice reclamantului 
despre satisfacerea sau refuzul ei în decurs de 30 de zile. Termenul dat se va apli-
ca și cu privire la pretenţiile care rezultă din transporturile aeriene succesive”.

10.7. Prescripţia înaintării acţiunii civile
Dreptul la despăgubire contra cărăușului aerian poate fi valorificat prin ac-

ţiune în justiţie în termen de 2 ani, fixat în art.35 din Convenţia de la Montreal.
Prin urmare, estimăm că există contradicţii între durata termenului stabi-

lită de Convenţie și termenul de prescripţie în raporturile de transport prevă-
zut de Codul civil al R.M., care este de 1 an, iar în cazul intenţiei sau al culpei 
grave din partea cărăușului, este de 3 ani.

113 Regulile privind soluţionarea internă a pretenţiilor din transportul aerian de pasageri 
și încărcături, aprobate de directorul general al ÎSCA „Air Moldova” la 23.04.2002, 
nepublicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; Regulile interne cu privire la 
proceduri și examinări, aprobate de directorul general al „Moldavian Airlines” S.A. 
la 26.02.2003, nepublicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; Regulamentul 
„Tandem-Aero” SRL cu privire la mărfuri, pasageri și bagaje, aprobat de directorul ge-
neral la 12.09.2005, nepublicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

590 D R E P T U L  T R A N S P O R T U R I L O R



Deși termenul de 1 an instituit de Codul civil al R.M. este mai mic în com-
paraţie cu cel prevăzut de Convenţie, totuși actul internaţional va avea priori-
tate, deoarece Parlamentul R.M. a aderat la Convenţia de la Montreal printr-o 
lege specială114.

În acest context, ţinând cont și de art.7 din Codul civil, că dacă prin trata-
tul internaţional la care Republica Moldova este parte sunt stabilite alte dispo-
ziţii decât cele prevăzute de legislaţia civilă, se vor aplica dispoziţiile tratatu-
lui, reiese că termenul înaintării acţiunii civile împotriva cărăușului aerian în 
transportul de mărfuri și pasageri va fi de 2 ani de zile.

Termenul de 2 ani va începe a curge din momentul sosirii aeronavei la des-
tinaţie sau de la data când ar fi trebuit să sosească, ori de la data opririi trans-
portului.

Ca exemplu de aplicare corectă a termenului de prescripţie, aducem un 
caz din arhiva Judecătoriei Botanica, municipiul Chișinău:

La data de 25.08.99, după efectuarea tuturor formalităţilor de înregistrare, 
lui R. i-a fost interzis accesul în avion. Interdicţia a fost motivată prin faptul că 
transportatorul are dubii referitor la întoarcerea pasagerului în ţară. R. pleca cu 
mai mulţi suporteri la un meci de fotbal din Olanda.

După mai mult de 2 ani, R. a depus acţiune civilă solicitând paguba mate-
rială și morală. Judecătoria Botanica a scos cererea de pe rol, motivând urmă-
toarele: „actul internaţional la care Republica Moldova este parte prevede un 
termen de 2 ani pentru înaintarea acţiunii în asemenea caz.

Având în vedere faptul că transportarea pasagerului urma să fie efectuată 
la data de 25.08.99, dată la care i-a naștere dreptul la acţiune, iar cererea de 
chemare în judecată a fost depusă la 08.07.02, termenul de 2 ani a fost depășit. 
În același timp, Codul civil prevede termene de prescripţie și mai scurte pentru 
înaintarea acţiunilor ce reies din contractele de transport de pasageri”115.

Într-o altă decizie de speţă, Curtea Supremă de Justiţie a R.M. a aplicat 
regulile prescripţiei stabilite de Codul civil pentru contractele de expediţie și 
a făcut referire, din nefericire, doar în mod tangenţial la textul Convenţiei.

114 Legea nr.254 din 05.12.2008, privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru 
unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, publicată în 
Monitorul Oficial al R.M., 2008, nr.230-232.

115 Hotărârea Judecătoriei Botanica din 03 septembrie 2002, dosarul nr.2-2387/02. Arhiva 
Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.
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Astfel, compania aeriană „HWL LTD” a realizat expedierea și transporta-
rea aeriană a mărfii din Hong Kong pe Aeroportul Internaţional Chișinău, iar 
printr-o înţelegere cu beneficiarul – SRL „Bijuliux”, plata să-i fie efectuată după 
descărcarea mărfii. Beneficiarul însă contestă obligaţia sa de achitare, motiv 
pentru care cărăușul aerian se adresează cu acţiune în judecată.

Reieșind din considerentul că Judecătoria economică de circumscripţie și Cur-
tea de Apel Economică au dat câștig de cauză cărăușului, SRL „Bijuliux” înaintea-
ză recurs, invocând că cărăușul aerian a omis termenul de adresare în judecată, 
care potrivit art.1021 alin.(1) Cod civil, în raporturile de transport este de 1 an: 
„din materialele dosarului se vede că serviciile au fost prestate la 06.11.2006, iar ce-
rerea de chemare în judecată a fost depusă la 13.03.2008, adică după 1 an și 5 luni”.

Colegiul economic lărgit al C.S.J. a dat câștig de cauză companiei aeriene și 
a argumentat că „litigiul dedus judecăţii rezultă dintr-un contract de organizare 
a transportului, iar termenul de adresare în judecată este termenul general de 
prescripţie extinctivă, adică 3 ani de la nașterea dreptului la acţiune”116.

Concluzie. Expunându-ne opinia, respectăm decizia Curţii Supreme de Jus-
tiţie a R.M. și demonstrăm că situaţia din speţă putea avea și soluţii nereușite, 
și anume: regulile Convenţiei de la Montreal prescriu dreptul la acţiune împo-
triva cărăușului în termen de 2 ani, însă textul Convenţiei nu face o delimitare 
între contractul de transport aerian și cel de organizare a transportului aerian.

Așadar, dacă Curtea Supremă a R.M. și-ar fi întemeiat decizia sa doar în 
baza prevederilor Convenţiei, soluţia ar fi fost aceeași, deoarece cererea de che-
mare în judecată a fost depusă de cărăuș după 1 an și 5 luni de la nașterea 
dreptului la acţiune.

În schimb, dacă în temeiul legislaţiei civile naţionale instanţa ar fi conclu-
zionat că este vorba de un contract de transport potrivit art.1021 alin.(1) din 
Codul civil a R.M., prescripţia în raporturile de transport este de un an, și acţi-
unea companiei „Hellmann Worlwide Logistics LTD” putea fi scoasă de pe rol.

10.8. Începerea curgerii termenului
În literatura juridică din Republica Moldova se pune accent pe faptul că 

momentul apariţiei dreptului la acţiune nu este același cu cel al apariţiei drep-
tului la înaintarea pretenţiei faţă de cărăuș.

116 Decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a R.M. din 30 aprilie 
2009, dosarul nr. 2rae-113/09. Arhiva Judecătoriei economice de circumscripţie, mun.
Chișinău.
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Astfel, civiliști Gh.Chibac, A.Bloșenco și C.Pascari susţin că prescripţia 
dreptului la acţiune începe să curgă doar după expirarea termenului de înain-
tarea a pretenţiei117.

În schimb românii Gh.Filip și C.Roditis evocă că prescripţia începe să cur-
gă din a 30-a zi de când a expirat termenul de eliberare a mărfurilor. Pentru 
înaintarea acţiunii în justiţie privind pierderea parţială, avarierea mărfii sau 
depășirea termenului de executare – din ziua eliberării mărfii118.

Profesorul В.В.Витрянский aduce argumente în favoarea ideii ca termenul 
dreptului la acţiune împotriva cărăușului să înceapă a curge din ziua în care 
a avut loc evenimentul care a servit ca temei pentru înaintarea pretenţiei, și nu 
ziua primirii răspunsului la pretenţie sau cel al expirării termenului de înain-
tarea a ei119.

O părere puţin diferită are Н.Ю.Ерпылева, că acţiunea în justiţie se înain-
tează din ziua următoare a celei în care aeronava a decolat120, la care conside-
răm că autoarea dă importanţă aeronavei și mai puţin ajungerii mărfii la des-
tinaţie. În același timp, majoritatea doctrinarilor ruși121 sunt pentru a include 
termenul prealabil de înaintare a reclamaţiei în interiorul termenului general 
de înaintarea a acţiunii în justiţie.

În jurisprudenţă se vorbește și despre „ziua sosirii la destinaţie”, prin care 
se înţelege momentul livrării efective, adică remiterea materială a mărfii sau a 
bagajului către destinatarul real122.

O poziţie similară a preluat Curtea de Apel din Sttutgart, Germania, adău-
gând că sosirea la destinaţie nu înseamnă sosirea aeronavei, cum s-ar înţelege 
în aparenţă, ci sosirea mărfii.

117 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.614; Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.288.

118 Filip Gh., Roditis C., Filip L. Dreptul transporturilor. Editura „Șansa” SRL, București, 
1998, p.108.

119 Витрянский В.В. Договор перевозки. Издательство Статут, Москва, 2001, p.485-486.
120 Ерпылева В.В. Актуальные проблемы теории и практики международного транс-

портного права, în Адвокат (Москва), nr.2, 2003, p.45.
121 Шагиахметова Э.К. Основы грузовых авиаперевозок. Учебное пособие. Изда-

тельство НОУ ВКШ Авиабизнес, Москва, 2007, p.45-46; Морозов С.Ю. Транспорт-
ное право. Учебное пособие. Издательство Волтерс Клувер, Москва, 2008, p.115.

122 Curtea Supremă de Justiţie din Madrid, Decizia nr.02-2479 din 21 mai 2006, Alfonso 
Carlo Diez versus Air Madrid, publicată în Bulletin des transports et de la logistique 
(Franţa), 2007, nr.8, p.189.
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Altfel consideră Curtea Supremă de Justiţie a Franţei, că prescripţia începe 
să curgă atunci când expiră termenul în interiorul căruia transportatorul este 
obligat a aduce marfa la destinaţie123.

În ce ne privește, susţinem că semnificaţia momentului sosirii nu este cel de par-
venire a aeronavei, nici cel al remiterii materiale a mărfii către destinatar și nici mo-
mentul expirării termenului legal sau contractual de livrare. Cea mai reușită apli-
care o considerăm acea în care destinatarul a fost informat despre sosirea mărfii.

Această concluzie este întemeiată pe prevederea art.13 alin.(2) din Conven-
ţie, conform căruia transportatorul are obligaţia de a-l înștiinţa pe destinatar 
imediat ce sosește marfa.

Atunci când acţiunea va fi depusă în instanţele judecătorești din Republica Mol-
dova, în temeiul Convenţiei prescripţia acţiunii va rămâne de 2 ani, dar curgerea 
termenului de prescripţie se va realiza conform prevederilor Codului civil al R.M.

Prin urmare, în caz de pierdere parţială, de deteriorare sau de încălcare a 
termenului de transportare, prescrierea va începe din ziua predării mărfii că-
tre destinatarul ei. Dacă încărcătura este distrusă sau pierderea ei a fost totală, 
acţiunea va putea fi depusă în a 30-a zi de la expirarea termenului de transpor-
tare, iar dacă acest termen nu este stabilit în contract, în cea de-a 60-a zi din 
ziua preluării încărcăturii de către cărăuș.

Considerăm că termenele de prescripţie stabilite la art.1021 din Codul civil sunt 
prea exagerate pentru a putea fi aplicate și transportului aerian, care se diferenţiază 
prin mai multă rapiditate în comparaţie cu cel terestru, feroviar și maritim.

Despre aceasta s-a menţionat și în Comentariul Codului civil124, dar până 
când nu vor fi efectuate modificările corespunzătoare la Legea aviaţiei civile 
sau nu va fi adoptat un Cod aerian al Republicii Moldova, regulile legislaţiei 
civile rămân să se aplice și acţiunii în răspundere din transportul aerian.

10.9. Suspendarea și întreruperea termenului
Doctrina definește termenul de 2 ani prevăzut de convenţiile de la Varșovia 

și Montreal ca fiind unul precluziv125.

123 Curtea de Casaţie din Paris, Decizia nr.04-1687 din 24 septembrie 1997, Phillipe Si-
mony contre Air France, publicată în Révue de droit aérien. Résumés de jurisprudence 
– Droit aérien (Franţa), nr.4, 1998, p.118-120.

124 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.616.

125 Витрянский В.В. Договор перевозки. Издательство Статут, Москва, 2001, p.487; Щу-
рова А.А. Ответственность воздушного перевозчика за причинение вреда жизни и 
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Conform explicaţiilor oferite de Comentariul Codului civil al R.M., terme-
ne precluzive sunt termenii instituiţi de legislaţie pentru realizarea de către 
subiectul dreptului civil a posibilităţilor oferite de dreptul subiectiv. Acestea 
stabilesc persoanei împuternicite un timp strict determinat pentru realizarea 
drepturilor sale sub sancţiunea pierderii acestui drept. Asupra lor nu se răs-
frâng regulile de suspendare, întrerupere și restabilire, cum se întâmplă în ca-
zul termenelor de prescripţie extinctivă.

La expirarea termenului precluziv, dreptul subiectiv se stinge, pe când la 
expirarea prescripţiei extinctive dreptul continuă să existe, încetează doar po-
sibilitatea exercitării lui forţate cu ajutorul organului jurisdicţional126.

Ca exemplu de termen precluziv, servește art.1517 din Codul civil al R.M., 
conform căruia pentru acceptarea moștenirii succesorilor se stabilește un ter-
men de 6 luni din ziua deschiderii ei, iar la expirarea acestui termen dreptul la 
acceptarea moștenirii se pierde; sau art.122 din Codul navigaţiei maritime co-
merciale al R.M., care califică asemenea termen ca unul de înștiinţare a portu-
lui despre intenţia proprietarului de a ridica bunurile scufundate – în termen 
de 1 an din ziua scufundării.

În jurisprudenţă, spre exemplu, s-a hotărât că termenul de 2 ani prevăzut 
de Convenţie nu este susceptibil de întrerupere sau de suspendare. Spre exem-
plu, Curtea Supremă din Israel127, Tribunalul federal din Elveţia128 și Tribunalul 
Suprem din Luxemburg129 au dispus că termenul de 2 ani nu poate fi întrerupt 
sau suspendat decât odată cu adresarea reclamantului în instanţa de judecată.

În Franţa, dimpotrivă, există o practică judiciară deosebită, iar controversele 
au luat sfârșit în anul 1977, după ce Curtea de Casaţie a stabilit că: termenul de 2 
ani prevăzut de art.29 din Convenţia de la Varșovia este un termen de prescripţie 
care poate fi întrerupt și suspendat în temeiurile prevăzute de dreptul comun130.

здоровью пассажира при международной перевозке. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2009, p.26.

126 Creţu Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.292.

127 Curtea Supremă de Justiţie din Israel, Decizia nr.04-1628 din 22 octombrie 2005, publi-
cată în Révue Française de Droit Aérien (Franţa), 2005, nr.12, p.132.

128 Tribunalul federal din Elveţia, Hotărârea nr.01-0291 din 19 mai 2003, publicată în 
Révue Française de Droit Aérien (Franţa), 2003, nr.6, p.165.

129 Tribunalul Suprem din Luxemburg, Decizia nr.02-0165 din 11 decembrie 1999, publica-
tă în Révue Française de Droit Aérien (Franţa), 2000, nr.2, p.112.

130 Curtea de Casaţie din Paris, Decizia nr.74-15.061 din 14 ianuarie 1977, publicată în 
Bulletin des transports et de la logistique (Franţa), 1977, nr.3, p.95.
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Alt exemplu aducem speţa Lyons vs. American Trans Air: marfa a fost de-
barcată din avion, însă la transportarea ei în incinta aeroportului din New-
York, din vina agenţiei de handling, a fost deteriorată.

Acţiunea în justiţie a fost intentată după expirarea a 3 ani, iar instanţa de 
judecată deși a estimat că prejudiciul există și a apărut în zona de debarcare a 
aeroportului, totuși a respins acţiunea ca urmare a nerespectării de către recla-
mant a termenului de 2 ani131.

Termenului de prescripţie al dreptului la acţiune, rezultat din raporturile 
contractuale de transport, îi sunt aplicabile dispoziţiile generale ale Codului 
civil (Titlul IV Cartea I) cu privire la suspendarea, întreruperea și restabilirea 
termenului132.

De aceeași părere sunt doctrinarii А.С.Емельянов și В.В.Мосашвили cu 
referire la legislaţia rusă133, В.В.Сунцов și Ф.П.Шульженко în privinţa celei 
ucrainene134.

Însă așa cum Convenţia de la Montreal prevede că „dreptul la despăgubire 
este anulat dacă acţiunea în responsabilitate nu este introdusă în termen de 2 
ani”, întrebarea este dacă ne găsim într-un caz de decădere (perimare) sau de 
prescripţie extinctivă?

Profesorii O.Căpăţînă și Gh.Stancu susţin că întrucât finalitatea Conven-
ţiei a fost de a îmbunătăţi situaţia juridică a reclamantului, este rezonabil ca 
în pofida cuvântului „anulat”, stabilit la art.35, legiuitorul să aibă în vedere 
un termen de prescripţie extinctivă135. La aceeași concluzie ajunge profesorul 
Gh.Piperea, adăugând că anume reproducerea lingvistică a fost eronată136.

131 Colegiul de Apel al Curţii Supreme de Justiţie din New-York, Decizia nr.0-2314 din 
30 octombrie 1996, Lyons vs. American Trans Air, publicată în Uniform Law Review 
(Franţa), 1998, nr.4, p.886.

132 Pascari C. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC. 
Chișinău, 2006, p.616.

133 Емельянов А.С. Транспортное право: учебное пособие для вузов. Москва: Из-
дательство „Былина и К”, 2007, p.124-125; Мосашвили В.В. Разрешение споров, 
связанных с международными авиаперевозками пассажиров, publicat în Между-
народное публичное и частное право (Federaţia Rusă), 2006, nr.4, p.50-51.

134 Сунцов В.В. Транспортное право Украины. Издательство Консум, Киев, 1998, 
p.132; Шульженко Ф.П., Гайдулин О.О., Кундрик Г.C. Транспортное право. Учеб-
ное пособие. Издательство: Киевский национальный экономический универси-
тет, Киев, 2005, p.68.

135 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea specială. Editura Lumina Lex, 
București, 2002, p.539.

136 Piperea Gh. Dreptul transporturilor. Editura All Beck, București, 2003, p.236.
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Concluzie. Analizând mai multe păreri doctrinare, ajungem la o concluzie 
proprie că exprimarea textului Convenţiei este una defectuoasă, întrucât dacă 
dreptul la despăgubire este „anulat”, am crede că suntem în prezenţa unei de-
căderi, însă finalitatea Convenţiei a fost aceea de a favoriza reclamantul, ca 
„partea slabă” a contractului.

11. Exonerarea de răspundere
Situaţiile când cărăușul poate fi eliberat de răspundere sunt descrise la Ca-

pitolul V. Alături de acestea, în transportul aerian se mai adaugă extrema ne-
cesitate, îndeplinirea unui ordin dat de o autoritate publică, situaţiile de război 
și deciziile autorităţilor publice. Anumite particularităţi în transportul aerian 
prezintă forţa majoră.

Extrema necesitate este fapta săvârșită pentru a salva de la un pericol imi-
nent viaţa, integritatea corporală, sănătatea, un bun ori un interes public. Răs-
punsul la întrebarea dacă starea de extremă necesitate ar trebui sau nu să înlă-
ture răspunderea transportatorului aerian este pe seama instanţei de judecată.

Singurul caz când starea de extremă necesitate exonerează de răspundere 
transportatorul aerian este stabilit în Codul aviaţiei civile al Franţei137: „arun-
carea mărfii în scopul salvării aparatului de zbor nu antrenează răspunderea 
cărăușului pentru aceste mărfuri” (art. L321-6).

Îndeplinirea unui ordin dat de o autoritate publică. Pentru a libera de răs-
punderea, ordinul trebuie să corespundă unor cerinţe, și anume: să fie emis 
de organul competent, cu respectarea formelor legale, să nu fie vădit ilegal ori 
abuziv, iar modul de executare să fie unul licit138.

Ca exemplu aducem incendiul care a avut loc în cel mai mare aeroport din 
Turcia, „Ataturk Istanbul”, în anul 2006 și a provocat numeroase victime.

În scopul localizării focului, serviciile de pompieri au inundat cu material 
antiinflamator întreaga zonă a aeroportului, inclusiv mărfuri, bagaje, materie 
primă, centre comerciale, oficii și alte bunuri de preţ. Focul a fost stins, după 
care proprietarii au înaintat în comun acţiune civilă privind restituirea daune-

137 Code de l’aviation civile français, adopté le 8 décembre 1972. Paris: Les Journaux Offi-
ciels, 2001, p.3-101.

138 Остроумов Н.Н. Договор перевозки в международном воздушном сообщении. 
Издательство: СТАТУТ, 2009, p.57-58; Eliescu M. Răspunderea civilă delictuală. 
Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p.157-158; Anghel I., Deak Fr., Popa M. 
Răspunderea civilă. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p.78-79.
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lor cauzate de materialul antiinflamator. Instanţa de judecată s-a pronunţat că 
pompierii au îndeplinit o obligaţie impusă de lege139.

Pe când într-un alt caz similar, ce s-a derulat în ianuarie 2009 pe aeroportul 
internaţional din Teheran, instanţa de fond a dispus pe seama statului iranian 
recuperarea tuturor daunelor materiale cauzate întreprinderii de handling, ce 
activa în incinta aeroportului140.

Situaţiile de război. Acestea pot exonera de răspundere doar dacă cărăușul 
aerian aduce dovezi că operaţiunile armate au făcut imposibilă aducerea mărfii 
în condiţiile prevăzute de contract.

Astfel, într-o speţă, din lipsa de probe care să confirme legătura de cauzali-
tate dintre starea de război civil din Beyrouth (Liban) și nelivrarea mărfii la des-
tinaţie în termen rezonabil, răspunderea a fost pe seama transportatorului141.

În schimb într-un alt caz, instanţa a dispus că ostilităţile din Iran, din anii 
1978-1979, constituia un caz de forţă majoră, deoarece nu permitea companiilor 
aeriene străine să ia toate măsurile pentru evitarea daunelor. A fost calificată ca 
forţă majoră și „invazia brutală și imprevizibilă a Kuweit-ului de către Irak”142.

Am estimat și faptul că Codul civil al R.M. nu exonerează cărăușul de răs-
pundere în cazul stării de război, a conflictului armat și în cazul acţiunilor din 
partea autorităţilor publice.

La apariţia acestor situaţii, cărăușul va fi obligat să-l despăgubească pe cli-
entul său.

Deciziile autorităţilor publice. În cazul în care printr-o decizie emisă de o 
autoritate publică dintr-un stat este închisă temporar activitatea aeroportului 
(interdicţii pentru toate zborurile care au legătură cu acel aeroport), aceasta îl 
exonerează pe transportator de răspundere.

În practica judiciară a altor state au fost constatate asemenea litigii143, in-
stanţele stabilind că prejudiciile apărute ca urmare a închiderii activităţii aero-
portului, cad sub incidenţa art.20 alin.(1) din Convenţia de la Varșovia, care-l 

139 Latour X. La sécurité et la sureté des transports aériens. Editions L’Harmattan, Paris, 
2007, p.143-144.

140 http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19600527-0&lang=fr (vizualizat 30.09.2011).
141 Grellière V. La responsabilité du transporteur aérien interne: de Varsovie à Montréal, 

publicată în Gazette du Palais (Franţa), nr.2-3, 2006, p.2. 
142 Kerguelen-Neyrolles B., Garcia-Campillo L., op.cit., p.648; p.324.
143 Decizia Curţii de Apel din Paris din 10 novembre 1988, Cameroon Airlines vs. Roland 

Lacour et autres, publicată în Kerguelen-Neyrolles B., Garcia-Campillo L., op.cit., p.645.
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eliberează pe transportator de răspunderea sa, deoarece acestuia îi era peste 
putinţă a lua careva măsuri.

Un precedent avem și în jurisprudenţa Curţii de Apel Chișinău: aeronava 
nu s-a prezentat pe aeroportul din Milano, Italia, pentru a efectua cursa Mila-
no-Chișinău. În consecinţă, clientul nu a putut furniza la timp încărcătura în 
Republica Moldova, cauzând prin aceasta daune considerabile comercianţilor 
cu care se afla în raporturi contractuale.

În instanţă, cărăușul a invocat că cauza anulării zborului a fost ordinul 
primit de la Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova, prin 
care cărăușul trebuia să efectueze o cursă specială.

Colegiul civil al Curţii de Apel Chișinău motivează că au existat motive in-
dependente de voinţa cărăușului: „cărăușul s-a supus ordinului emis de o auto-
ritate publică, cauză exoneratoare de răspundere”.

Cu toate acestea, Curtea a dispus despăgubirea reclamantului pentru sufe-
rinţele sale psihologice144.

Menţionăm că în rezultatul unor accidente în care au fost implicate aerona-
vele din Republica Moldova, în prezent este interzis zborul tuturor aeronavelor 
moldovenești în Afganistan și Irak145.

Unul din aceste accidente s-a petrecut cu avionul An-26, ce aparţinea com-
paniei aeriene „Aerian-Tur M”, înregistrată în Republica Moldova, la 09 ianua-
rie 2007, în timp ce efectua zborul Adana (Turcia) – Balad (Irak).

Avionul s-a prăbușit în regiunea orașului Balad din Irak și au decedat 34 de 
persoane, inclusiv 5 membri ai echipajului, cetăţeni ai Republicii Moldova. O 
persoană cu cetăţenie turcă a supraveţuit146.

Forţa majoră. Potrivit Codului civil, atunci când dauna survine din ex-
ploatarea navelor aeriene, forţa majoră nu exonerează cărăușul de răspundere 
(art.1410 alin.(1)). Așadar, cărăușul din transportul aerian se face răspunzător 
și pentru prejudiciile provocate de evenimentul de forţă majoră.

Privind în plan comparativ, Codul aerian al U.R.S.S. din 1983 stabilea un 
regim mai blând cărăușului. El putea fi eliberat de răspundere oricând: „dacă 

144 Decizia Colegiului civil al Curţii de Apel a Republicii Moldova din 26 ianuarie 2007, 
dos.2ra-236/07. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău. 

145 Ordinul nr.92 din 01.06.2007 al directorului Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile 
a R.M. cu privire la interzicerea operării în Afganistan și Irak, publicat în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81.

146 http://www.caa.md/news/?nid=6bf8fdc56fbcd6afb2998854692e7f26 (vizualizat 09.10.2011)
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dovedea că a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea prejudiciului și pa-
gubelor sau că asemenea măsuri a fost imposibil să fie luate”147. Regula dată era 
una general valabilă pentru transportul aerian, iar Codul aerian nu menţiona 
despre evenimentul de forţă majoră148.

Exemple din jurisprudenţa altor state. În jurisprudenţă Franţei transpor-
tatorul aerian a fost declarat responsabil pentru marfa distrusă de un incendiu, 
deoarece el nu a adus dovezi din care să rezulte că ar fi luat măsurile necesare 
de prevenire149. Într-un alt caz, a fost angajată răspunderea transportatorului 
aerian pentru alterarea mărfurilor perisabile (languste proaspete), din motiv 
că nu a putut dovedi faptul respectării condiţiilor termice de transportare150.

În schimb nu au efect exoneratoriu defectele la sistemul de frânare al avio-
nului, precum și condiţiile meteorologice nefavorabile despre care transporta-
torul a fost anunţat din timp151.

147 Codul aerian al Uniunii R.S.S., aprobat prin Ucazul Prezidiumului Sovietului Suprem 
din 11 mai 1983, publicat în Suplimentul la Veștile Sovietului Suprem al Uniunii R.S.S., 
1983, nr.20.

148 În așa fel, prin dispoziţiile legii erau dezavantajaţi beneficiarii (consumatorii) servicii-
lor de transport, în timp ce statul își consolida poziţia întreprinderii aeriene monopo-
liste „Aeroflot”. 

149 Decizia Curţii de Apel din Paris din 22 ianuarie 1985, publicată în Bulletin de transport 
(Franţa), nr.4, 1985, p.111.

150 Decizia Curţii de Apel din Paris din 1987, citat în G.Orga-Dumitriu, op.cit., p.107.
151 Orga-Dumitriu G. Regimul exoneratoriu de răspundere a cărăușului în transporturi-

le comerciale de mărfuri (I), publicat în Revista de Drept Comercial (România), nr.1, 
2008, p.98.
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Capitolul XVII
TRANSPORTUL SUCCESIV ȘI COMBINAT

Planul
1. Dispoziţii generale
2. Transportul combinat

2.1. Definire
2.2. Particularităţile contractului
2.3. Elementele contractului
2.4. Pretenţiile care apar în legătură cu transportul  

de mărfuri în trafic combinat
2.5. Răspunderea pentru neexecutarea contractului

3. Transportul succesiv
3.1. Noţiuni generale
3.2. Elementele contractului. Răspunderea
3.3. Practica judiciară

4. Transportul cu câteva vehicule fără descărcare pe parcursul transportării

1. Dispoziţii generale

La etapa actuală, intensificarea relaţiilor comerciale au determinat o dez-
voltare fără precedent a activităţii de transport. Deplasările de persoane și bu-
nuri a depășit cu mult situaţia obișnuită în care un cărăuș, folosind același 
mijloc de transport, strămuta călătorii sau marfa de la un loc în altul.

În prezent transporturile se efectuează tot mai frecvent cu participarea a doi 
sau mai mulţi cărăuși, care prin conexiune, se succed la transportare, parţial cu 
avionul și parţial cu trenul sau cu nava maritimă și autovehiculul. În limbajul 
Codului civil, această formă de transportare poartă denumirea de combinată.

O formă de transportare este cea succesivă, în care transportul este efec-
tuat cu același fel de vehicule, dar de cărăuși diferiţi. De exemplu, pentru a se 
deplasa din Republica Moldova în Canada, pasagerul trebuie să procure un 
singur bilet, dar care include în sine două segmente de zbor, cu aeronavele a 
două companii aeriene diferite. Până la aeroportul din Viena zborul este efec-
tuat cu avionul companiei Air Moldova, de unde pasagerul preia al doilea zbor, 
cu avionul companiei Air Canada.

În doctrină nu există unanimitate în privinţa denumirii acestor două for-
me de transportare. În unele surse transporturile succesive sunt numite și 



transporturi omogene, deoarece se execută cu același fel de transport pe tot 
itinerarul1. În alte surse, transporturile combinate sunt incluse în categoria 
largă de transporturi succesive, astfel încât noţiunea de succesiv este utilizată 
ca o noţiune generică2.

2. Transportul combinat
2.1. Definire

Principala caracteristică a transportului combinat constă în faptul că la ra-
portul juridic participă cel puţin doi cărăuși, cu mijloace de transport diferite, 
destinate transportului pe uscat, mare, fluviu, cale ferată sau prin aer. Atât pa-
sagerii, cât și marfa urmează a fi coborâţi (marfa descărcată) dintr-un vehicul 
și îmbarcaţi (marfa încărcată) într-un altul, cum ar fi: din vagoanele căii ferate 
la bordul avionului sau din nava maritimă în autovehicul ș.a.

Codul civil definește transportul combinat ca fiind transportul în care cărăușii 
se succed utilizând diferite moduri de transport (vehicule) (art.982 alin.(2)). Trans-
port combinat avem în cazul în care persoanele sau bunurile sunt parţial trans-
portate cu un autovehicul și parţial cu trenul, sau cu avionul și cu o navă maritimă 
ș.a. Astfel încât cărăușii execută obligaţiile de transportare în lanţ, unul după altul, 
cu mijloace de transport diferite, adaptate mersului pe uscat, apă sau aer3.

Transportul combinat mai este denumit transport mixt direct, fiind regle-
mentat în Codul transporturilor auto – art.34, Codul navigaţiei maritime co-
merciale – art.384, iar abordarea cea mai amplă o găsim în Codul transportului 
feroviar – art.88-1054.

1 Căpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea specială. Editura Lumina Lex, 
București, 2002, p.554.

2 Bloșenco A. Drept civil. Note de curs. Partea specială. Editura Cartdidact. Chișinău, 
2003, p.123.

3 Mihalache Iu. Contractele de transport (combinat și succesiv), publicat în Materialele 
conferinţei știinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători „Republica Moldova 
în contextul geopolitic contemporan și perspectivele integrării europene”, organizată 
de IISD al AȘM. Ediţia a IV-a, 16 aprilie 2010. Editura Pontus, Chișinău – 2010, p.301.

4 Transportul mixt direct este operaţiune de transport de călători, bagaje și mărfuri 
care se execută cu un autovehicul în interacţiune cu alte moduri de transport (feroviar, 
maritim, fluvial și aerian), conform unui document unic de transport pentru întreg 
parcursul (art.3 Codul transporturilor auto). Transportul mărfurilor se poate executa 
în trafic mixt direct în interacţiunea transportului feroviar cu transportul pe apă (ma-
ritim, fluvial), aerian și auto. Transportul de mărfuri în trafic mixt direct se execută în 
baza unui document unic de transport (scrisoare de trăsură), întocmit pentru întregul 
parcurs al mărfurilor (art.88 Codul transportului feroviar).
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În legislaţia altor state, pot fi întâlnite și alte denumiri ca: transporturi in-
termodale, transporturi multimodale sau transporturi mixte5, toate aceste no-
ţiuni fiind sinonime.

Transportul combinat este organizat de o întreprindere de transport care 
dispune de potenţial tehnic și financiar, ea poartă denumirea de operator al 
transportului combinat. Operatorul încheie contract de transport cu proprie-
tarul mărfii, apoi antrenează la transportare cărăuși care dispun de vehicule6.

În continuare, operatorul organizează transmiterea mărfii prin expeditorii 
săi și poartă faţă de proprietarul mărfii răspunderea pentru îndeplinirea între-
gului transport, având dreptul să înainteze acţiune în regres faţă de cărăușul 
care a admis pierderea, deteriorarea sau livrarea mărfii cu întârziere (...). El 
preia în grija sa marfa până la predarea ei destinatarului final, fie că transportă 
singur marfa pe tot traseul, pe o anumită porţiune din traseu sau se limitează 
numai la calitatea de organizator. În toate cazurile, organizatorul transportă-
rii este răspunzător de soarta mărfii7.

Acest lucru devine important pentru expeditor, deoarece la apariţia unor 
probleme în privinţa mărfurilor, el nu va pierde timpul pentru a afla cine din-
tre cărăuși este responsabil de pierdere sau deteriorarea ei. Această chestiunea 
o va soluţiona operatorul.

2.2. Particularităţile contractului

Distingem două trăsături de bază ale transportului combinat: a) să fie efec-
tuat cu cel puţin două vehicule diferite, și b) să existe un singur contract pentru 
întregul transport.
a) transportul să fie efectuat cu cel puţin două vehicule diferite. La etapa actu-

ală, odată cu progresul tehnologic este posibil de a combina un număr mare 
de transporturi de diferite feluri (prin aer, pe cale ferată, pe uscat, pe mare).

b) să existe un singur contract pentru întregul transport. Efectuarea trans-
portului trebuie să aibă la bază un singur contract, începând cu momentul 
pornirii și până la punctul de destinaţie. În virtutea acestui contract, ope-
ratorul transportului combinat se angajează să organizeze întreaga depla-

5 Costin M., Orga-Dumitriu G. Consideraţii privind răspunderea cărăușului în transpor-
turile succesive, publicat în Revista de Drept Comercial (România), 2005, nr.11, p.69.

6 Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лек-
ций / Отв. ред. О.Н.Садиков. Москва, 1997, p.380-381. 

7 Ramirez Vincent D. La limitation de responsabilité dans le transport multimodal. 
Montréal, 2006, p.6.
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sare. La fel, el trebuie să facă rost de mijloacele necesare pentru încărcarea 
și descărcarea mărfurilor, depozitarea și paza lor împotriva furturilor, pre-
cum și grija cu privire la conexarea reușită a felurilor de transportare.

În realitate, operatorul încheie contracte cu alţi cărăuși care devin interme-
diarii lui, însă pe motiv că s-a obligat faţă de client să organizeze întreaga depla-
sare, operatorul are încheiat cu clientul un contract unic. În caz contrar, dacă 
cu clientul vor fi încheiate mai multe contracte, atunci clientul însuși va fi con-
siderat organizator și va prelua de facto rolul de organizator al transportării8.

Având particularitatea de a se înfăptui în baza unui contract de transport 
unic, raporturile ce ţin de transportul combinat le putem deosebi de cele de expe-
diţie, care sunt reglementate de Codul civil în Capitolul XVI, intitulat „Expediţia”.

Spre exemplu, în practica transportului auto sunt frecvente cazurile când 
o companie de transport se angajează în calitate de expeditor de mărfuri, în-
cheind cu proprietarul mărfii (clientul) contracte de expediţie. Ulterior, com-
pania de transport, având rolul de expeditor-intermediar, încheie contracte de 
transport în numele clientului, în bază de procură, cu alte companii de trans-
port aerian, feroviar sau maritim, în scopul deplasării propriu-zise a mărfii 
la destinaţie. Până la aeroport, la gara feroviară sau până la portul maritim, 
marfa este adusă de către transportatorul auto, în virtutea contractului de 
expediţie, de unde este preluată de alţi transportatori în baza unor contracte 
de transport aparte încheiate cu expeditorul mărfii. Astfel că dacă în cazul 
transportului combinat avem mijloace de transport diferite și un document de 
transport unic, atunci în cazul contractului de transport-expediţie, atât mij-
loacele de transport, cât și documentele de transport sunt diferite.

A treia trăsătură a transportului combinat, specifică transporturilor din 
Republica Moldova, este că părţile încheie acorduri de colaborare, de unde re-
zultă următoarea schemă: în primul rând, cărăușii încheie contracte de trans-
portare a pasagerilor sau mărfurilor, după care, acești cărăuși recurg la înche-
ierea acordurilor de colaborare cu alţi cărăuși.

Acordul de colaborare reprezintă o înţelegere între cărăuși, de a recunoaște 
scrisoarea de trăsură ca document unic în cursul întregului transport9. Din 

8 Idem, p.6. 
9 Codul transportului feroviar prevede că modul de organizare a transportului de măr-

furi în trafic mixt direct se stabilește în baza acordurilor încheiate între organizaţiile de 
transport de tipurile respective, în conformitate cu legislaţia în vigoare (art.89 alin.(1)); 
Codul transporturilor auto le numește contracte (acorduri conexe) (art.34 alin.(1)). 
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motiv că nu au o bază normativă, problema calificării juridice a acordurilor 
conexe devine una dificilă10.

În doctrină se menţionează că principala caracteristică a acordurilor cone-
xe este că sunt încheiate numai între organizaţiile de transport, respectiv nu 
vizează raporturile care apar între organizaţiile de transport cu expeditorii și 
destinatarii11. Scopul contractelor constă în organizarea activităţii cărăușilor 
din toate tipurile de transport, în legătură cu transferarea mărfii dintr-un fel 
de transport în altul, pentru a fi livrată la timp la destinaţie12.

Transportul combinat nu poate fi realizat prin toate staţiile auto, feroviare, 
aeroporturi, porturi maritime și fluviale din Republica Moldova, ci doar prin 
acelea care sunt autorizate în acest scop. Astfel că în traficul combinat se includ: 
staţiile de cale ferată deschise pentru efectuarea operaţiunilor de transportare 
a mărfurilor, porturile maritime și fluviale, staţiile auto și aeroporturile, con-
form listei stabilite de organul de specialitate al administraţiei publice centrale 
(art.90 alin.(1) Codul transportului feroviar).

Porturile, staţiile auto și aeroporturile se consideră ca incluse în traficul 
combinat din moment ce ele au fost notificate despre aceasta. Ulterior, infor-
maţia respectivă este publicată în culegerile de acte și regulamente ale fiecărui 
tip de transport în parte. Cu toate că legea nu indică organul de specialitate al 
administraţiei publice centrale competent în coordonarea acţiunilor ce ţin de 
traficul combinat în Republica Moldova, considerăm că acesta poate fi Ministe-
rul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al R.M. pentru transporturile 
auto, feroviar și maritim, respectiv Autoritatea Aeronautică Civilă a R.M., în 
cazul transportului pe calea aerului.

Legislaţia din transport a stabilit și unele limitări în sfera de aplicare a regu-
lilor ce ţin de transportul combinat de mărfuri. Anumite mărfuri nu se admit 
la transportul combinat, și anume: mărfurile prevăzute pentru transportul în 
vrac, în cisterne, lemnul în loturi, mărfurilor perisabile și periculoase, precum 
și mărfurilor ce necesită însoţirea în timpul transportării (art.91 Codul trans-
portului feroviar). Cu toate acestea, unele mărfuri perisabile și periculoase, dar 

10 Printre cauze este și faptul că Codul civil nu reglementează un alt contract important 
– contractul de transport pe termen lung, așa cum acesta este reglementat în codurile 
civile a altor state. Totuși, cert este că acordurile conexe sunt contracte ce poartă carac-
ter juridico-civil și nu administrativ. 

11 Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебное пособие. Москва, 1999, p.122.
12 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Догово-

ры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере 
транспорта. Издательство СТАТУТ, Москва, 2004, p.532-533.
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și dintre cele ce necesită însoţire din partea expeditorilor sau a destinatarilor, 
se admit totuși la transportare combinată.

Cu toate că legea face referire la Regulamentul transportului de mărfuri în 
trafic mixt direct13, până în prezent un asemenea regulament așa și nu a fost 
aprobat, de aceea, la momentul actual în legislaţia naţională nu avem un act 
normativ ce ar fi dedicat transportului combinat.

Conform prevederilor din Codul transportului feroviar, regulamentul 
transportului de mărfuri în trafic mixt direct se elaborează și se aprobă de or-
ganul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu înregistrarea lui 
ulterioară de către autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul jus-
tiţiei și publicarea în culegerile de regulamente de transport și tarife ale tuturor 
tipurilor de transport (art.89 alin.(2)). De fapt, prevederile respective au fost 
preluate din legislaţia cu privire la transport din Federaţia Rusă, în conformi-
tate cu care au fost elaborate și alte coduri din legislaţia naţională.

Deși Codul civil al Federaţiei Ruse prevede necesitatea elaborării unei legi 
federale în domeniul transporturilor combinate (art.788), până în prezent 
acest lucru la fel nu a fost realizat. Reieșind din aceasta, considerăm că în Re-
publica Moldova, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor ar fi 
singurul organ de specialitate al administraţiei publice centrale competent în 
a elabora proiectul noului regulament.

2.3. Elementele contractului

Părţile contractului sunt, pe de o parte cărăușul, iar pe de altă parte este 
proprietarul mărfii sau pasagerul cu bagajele sale. Contractul de transport 
combinat se încheie doar între aceste două părţi.

Rolul central în procesul de transportare a mărfurilor (și a pasagerilor – 
n.n.) în regim combinat îi revine cărăușului organizator. El preia marfa pen-
tru transportare, răspunde pentru starea mijloacelor de transport, realizează 
deplasarea mărfii, transmiterea ei dintr-un mijloc de transport în altul, apoi 
predarea mărfii către destinatar14. Cărăușul își asumă răspunderea pentru ac-
ţiunile celorlalţi cărăuși care se vor succeda pe parcursul deplasării. De aseme-
nea, cărăușul răspunde faţă de proprietarul mărfii sau faţă de pasageri, după 

13 A se vedea la art.91 alin.(2) din Codul transportului feroviar.
14 Демченко М.В. К вопросу о гражданско-правовой ответственности перевозчи-

ков при перевозке грузов в прямом смешанном (комбинированном) сообщении. 
Tезисы доклада на научно–практической конференции „Проблемы юридиче-
ской науки”. Москва, НОУ СГА, 27.11.2008.
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care este în drept a înainta acţiune de regres împotriva cărăușului din vina 
căruia a fost admis prejudiciul.

Deoarece legislaţia nu oferă o reglementare clară, în doctrină se menţio-
nează despre o pluralitate de cărăuși în persoana primului cărăuș și care ar fi 
un reprezentant al tuturor. În cazul transporturilor combinate apare un raport 
juridic obligaţional, în care de partea cărăușului există o multitudine de su-
biecţi-cărăuși (co-transportatori). Fiecare dintre ei, acceptând încărcătura de 
la cealaltă întreprindere de transport, execută obligaţia sa de deplasare pe un 
anumit segment de drum, obligaţie convenită în contractul încheiat de prima 
întreprindere de transport.

Încheind contractul de transport, prima întreprindere acţionează atât din 
nume propriu, cât și din numele celorlalte întreprinderi participante la trans-
portare, având calitatea de reprezentant al lor (...)15. Co-transportatorii devin 
subiecţi ai raportului juridic de transport, cu toate că prima întreprindere își 
dă acordul la participarea lor ca părţi a contractului de transport, semnând 
scrisoarea de transport, în care se indică parcursul și punctele de transbordare 
a mărfii. Însă aici există un pericolul, și anume: contractul de transport în re-
gim combinat ușor poate fi confundat cu contractul de expediţie.

Așa cum s-a menţionat, primul cărăuș are calitatea de organizator al în-
tregului transport, el fiind numit și operatorul transportului combinat. Cel 
mai important document internaţional în acest sens este Convenţia ONU cu 
privire la transportul internaţional multimodal de mărfuri, adoptată în 1980 la 
Geneva, la care Republica Moldova încă nu este parte. Conform prevederilor 
Convenţiei, operatorul este în drept să efectueze transportarea de sine stătător 
a mărfurilor, folosind mijloacele de transport proprii, precum și să coordoneze 
realizarea lor, încredinţând transportarea altor cărăuși, în bază de contract, el 
rămânând răspunzător faţă de client pentru buna executare a contractului16.

Subliniem că pentru a alcătui un proiect de lege în domeniul transportului 
combinat de mărfuri, este necesar a lua în considerare cuprinsul convenţiei 
sus-numite17.

15 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Часть вторая. 
Москва, 1997, p.383.

16 Convenţia ONU cu privire la transportul internaţional multimodal de mărfuri, adop-
tată la 24 mai 1980 la Geneva, publicată în limba rusă, în Culegerea de documente 
„Конференция ООН по Конвенции о международных смешанных перевозках”, 
Tom I, Нью-Йорк.

17 Practica mai multor ani din domeniul transporturilor combinate de mărfuri ne dove-
dește necesitatea ca în legislaţia naţională din transport să fie prevăzut un nou subiect, 
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Termenele în transportul combinat este reglementat în Codul transportu-
lui feroviar. De altfel, acest act normativ este unicul care stabilește reguli clare 
cu privire la transporturile combinate în legislaţia naţională. Prin analogie, 
aceste reguli pot fi aplicate și altor combinaţii din transportul auto, feroviar, 
maritim, naval și aerian.

Se disting două categorii de termene: termenul general de transportare a 
mărfurilor și termenii de începere și încheiere a recepţionării mărfurilor de 
către porturi la deschiderea și închiderea navigaţiei.

Termenul general de transportare a mărfurilor în trafic combinat este deter-
minat prin însumarea termenelor de transportare a lor cu transportul feroviar 
și alte tipuri de transport și se deduce în baza regulilor de calculare a termene-
lor de transportare a mărfurilor, aplicabile acestor tipuri de transport. În cazul 
sosirii mărfurilor cu întârziere, răspunderea patrimonială pentru depășirea 
termenului de transportare a mărfurilor o poartă partea culpabilă (art.100 Co-
dul transportului feroviar).

Însă posibilitatea realizării transportului combinat de mărfuri parţial pe 
calea ferată și parţial pe mare depinde în mare măsură de condiţiile meteoro-
logice și climaterice din sezonul de vară și cel de iarnă. Din acest considerent, 
importanţă se acordă termenelor de începere și de încheiere a recepţionării 
mărfurilor de către porturi în legătură cu deschiderea și închiderea navigaţiei.

Marfa trebuie să fie acceptată de la proprietar de către calea ferată cu un 
așa calcul, încât să ajungă în portul maritim pentru transbordare în perioada 
de navigaţie18.

Atât termenele de începere a recepţionării mărfurilor, cât și termenele de în-
cheiere a recepţionării lor se stabilesc de către administraţia porturilor mariti-
me și fluviale, de comun acord cu transportatorul, și se aduc la cunoștinţa căii 
ferate care, la rândul ei, comunică acest fapt altor căi ferate pentru înștiinţarea 

cel de operator al transporturilor combinate și succesive, ca fiind acea organizaţie ce 
în bază de contract efectuează transportul mărfurilor în regim succesiv sau combinat. 
Operatorul realizează transportul în mod independent sau organizează transportul 
prin intermediul altor cărăuși, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu 
clientul. Ar fi raţional ca în legislaţie să se menţioneze expres că răspunderea pentru 
prejudicii, inclusiv pentru întârzierea ajungerii la destinaţie, o poartă fiecare cărăuș, 
având în acest sens o răspundere solidară. 

18 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Догово-
ры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере 
транспорта. Издательство СТАТУТ, Москва, 2004, p.516.
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ulterioară a expeditorilor de mărfuri, precum și a organului de specialitate al 
administraţiei publice centrale. Potrivit Codului navigaţiei maritime comerciale, 
luarea unor asemenea decizii revine directorului portului, care informează ex-
peditorii și organizaţiile diferitor tipuri de transport despre acest fapt (art.135)19.

Plata. În traficul feroviar – pe apă, plata se percepe la staţia căii ferată de 
expediţie, de la expeditor, iar în portul de transbordare sau în portul de des-
tinaţie, de la expeditor sau destinatar. Aceeași plată, însă pentru transportul 
mărfurilor în trafic apă-feroviar, se percepe în portul de expediţie, de la des-
tinatar, iar la staţia căii ferate de transbordare, de la expeditor sau destinatar.

2.4. Pretenţiile care apar în legătură cu transportul  
 de mărfuri în trafic combinat

Pretenţiile care apar în legătură cu transportul de mărfuri în trafic com-
binat se înaintează cărăușului la punctul terminus. Dacă punctul terminus al 
traficului este o staţie auto, o gară feroviară sau un aeroport, pretenţiile se în-
aintează cărăușului în modul stabilit pentru tipul respectiv de transport. Pre-
tenţia se depune în scris, iar la ea se anexează actele care confirmă dreptul de a 
expune pretenţii. Legea cere ca aceste acte să fie prezentate în original.

Menţionăm că acele pretenţii faţă de cărăuș, care nasc din contractul de 
transport maritim de mărfuri sau de pasageri, pot fi expuse în decursul a 6 
luni (art.386 Codul navigaţiei maritime comerciale), iar cărăușul este obligat 
să examineze la fel în termen 6 luni pretenţiile, după care să-l informeze pe 
reclamant dacă pretenţiile sale au fost satisfăcute sau respinse.

Suntem de părerea că anume acest termen la avut în vedere legiuitorul în 
art.268 pct.(d) din Codul civil, menţionând că „se prescriu în termen de 6 luni 
acţiunile privind litigiile ce izvorăsc din contractul de transport”.

19 Sunt frecvente cazurile când fără a respecta întocmai termenele anunţate, marfa este 
adusă în port cu puţin înainte de închiderea navigaţiei pe mare sau chiar după închi-
derea navigaţiei. Asemenea situaţii sunt enumerate în Codul transportului feroviar, 
în care se menţionează că mărfurile transportate în punctele de transbordare până la 
survenirea termenului de încheiere a recepţionării mărfurilor sunt primite, fără obsta-
cole, de la căile ferate de către porturile de transbordare. Dacă aceste mărfuri nu pot fi 
transportate în locurile de destinaţie cu transportul pe apă, în legătură cu închiderea 
navigaţiei, porturile, de comun acord cu expeditorul de mărfuri, sunt obligate să decidă 
cum să procedeze în asemenea cazuri (art.95). Dacă se întâmplă ca mărfurile să ajungă 
în punctul de transbordare după expirarea termenului de recepţionare, ele pot fi pre-
date porturilor pentru depozitare. Dacă porturile refuză, atunci calea ferată, de comun 
acord cu expeditorul, decide cum să procedeze cu aceste mărfuri.
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De la adoptarea Codului civil și până în prezent, atât doctrina, cât și Curtea 
Supremă de Justiţie a R.M. așa și nu au înţeles care ar fi locul și importanţa acestui 
termene de 6 luni în contractul de transport. Anume din acest motiv, în Hotărâ-
rea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. nr.7 din 09.10.2006 „Cu privire la 
practica aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzelor 
civile” se atenţionează asupra neconcordanţei care s-a creat între prevederea de 
la art.1021 din Codul civil, conform căreea termenele respectiv este de 1 an, iar 
în cazul culpei grave sau intenţiei – de 3 ani, cu prevederea de la art.268 pct.(d) 
din Codul civil, în care se face referire la termenul de 6 luni ce trebuie respectat la 
înaintarea acţiunilor în litigiile ce izvorăsc din contractul de transport20.

De aceea, încă odată subliniem că menirea acestui termen de 6 luni prevă-
zut la art.268 pct.(d) din Codul civil este cu totul una specială, orientată doar 
asupra pretenţiilor ce reies din transportul combinat.

2.5. Răspunderea pentru neexecutarea contractului

În cazul transportului internaţional combinat de mărfuri, conform prevederi-
lor Convenţiei, operatorul transportării poartă răspunderea pentru întreg parcur-
sul deplasării și răspunderea sa se extinde din momentul în care a preluat marfa 
în grija sa și până la predarea ei către destinatarul indicat în scrisoarea de trăsură.

Operatorul transportării este răspunzător pentru acţiunile sale proprii, 
pentru acţiunile tuturor angajaţilor și agenţilor săi, precum și a altor persoane 
de a căror servicii el beneficiază în scopul executării contractului multimo-
dal de mărfuri, ca și cum toate aceste acţiuni ar fi realizate de operator însăși 
(art.14). Cu toate acestea, operatorul transportării se poate exonera de răspun-
dere dacă dovedește că el și agenţii săi au luat toate măsurile care puteau fi luate 
în mod rezonabil pentru a evita apariţia daunelor.

O regulă asemănătoare se deduce din Codul civil, că dacă un transport ce con-
stituie obiectul unui singur contract este realizat de mai mulţi cărăuși succesivi, fi-
ecare din ei răspunde pentru executarea întregului transport (art.1022 alin.(1))21.

20 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.7 din 09.10.2006 
„Cu privire la practica aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea 
cauzelor civile”, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a R.M., 2007, nr.3, p.4. 

21 Prin cărăușii succesivi la care se referă articolele 1022-1027 din Codul civil al R.M., se 
au în vedere atât cărăușii din transportul succesiv, cât și cei din transportul combinat. 
Cu alte cuvinte, nu trebuie să reducem articolele respective din Codul civil doar la trans-
portul succesiv (realizat de doi sau mai mulţi cărăuși cu mijloace de transport de același 
fel pe tot parcursul transportării), ci legiuitorul a avut în vedere și transportul combinat 
(efectuat de doi sau mai mulţi cărăuși cu mijloace de transport de diferite tipuri).
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Alte prevederi, cu totul diferite de cele stabilite de Convenţie și de Codul ci-
vil, sunt cuprinse în Codul transportului feroviar. Conform legii, răspunderea 
pentru neasigurarea integrităţii mărfurilor, până la momentul predării efecti-
ve a lor în punctul de transbordare, o poartă partea care le-a predat, iar după 
transmiterea efectivă a acestora – partea care le-a recepţionat.

La stabilirea culpei căii ferate, a companiei de navigaţie sau a portului în 
ceea ce privește pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor, răspun-
derea o poartă partea culpabilă (art.105). De asemenea, Codul transportului 
feroviar prevede răspunderea pentru neîndeplinirea normei de transbordare 
a mărfurilor (art.103) și răspunderea pentru reţinerea vagoanelor și containe-
relor în punctele de transbordare (art.104). În toate cazurile, răspunderea o 
poartă doar acel cărăuș care este vinovat de cauzarea daunelor, iar normele 
respective vor avea prioritate faţă de prevederile din Codul civil.

În doctrină, în scopul protejării mai reușite a drepturilor și intereselor 
expeditorilor și destinatarilor de mărfuri, se propune ca organizatorul trans-
portării să fie responsabil în toate cazurile când marfa ajunge cu întârziere la 
destinaţie sau ajunge deteriorată, pierdută ori distrusă. „Deoarece operatorul 
activează pe piaţa prestării serviciilor de transport ca un întreprinzător, răs-
punderea sa va trebui angajată fără vinovăţie din partea sa, iar singura condiţie 
care să-l poată exonera de răspundere urmează a fi starea de forţă majoră, și tot 
lui îi revine obligaţia să dovedească că forţa majoră a existat”22.

3. Transportul succesiv
3.1. Noţiuni generale

Transportul succesiv este transportul efectuat de mai mulţi cărăuși, care se 
succed utilizând același mod de transport (vehicul) (art.982 alin.(2) Cod civil). 
La transportul succesiv participă cel puţin două întreprinderi de transport de 
același tip și care utilizează același mod de transport. Cărăușii care execută 
obligaţiile contractuale activează în lanţ, unul după altul23.

Pentru ca un transport să poată fi considerat ca succesiv, trebuie să întru-
nească anumite elemente: a) unicitatea scrisorii de trăsură pentru întreg par-

22 Демченко М.В. К вопросу о гражданско-правовой ответственности перевозчи-
ков при перевозке грузов в прямом смешанном (комбинированном) сообщении. 
Tезисы доклада на научно–практической конференции „Проблемы юридиче-
ской науки”. Москва, НОУ СГА, 27.11.2008.

23 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, op.cit., p.573.
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cursul, de la punctul de pornire până la punctul de destinaţie; b) pluralitatea de 
cărăuși; c) aderarea fiecăruia dintre ei la documentul de transport unic (scri-
soarea de trăsură)24.

Dezavantajul pe care îl prezintă transportul succesiv este lipsa unei regle-
mentări detaliate a raporturilor respective25. Transportul succesiv este regle-
mentat doar de Codul civil26.

3.2. Elementele contractului. Răspunderea
Subiecte ale contractului de transport succesiv sunt pe de o parte, cără-

ușul, iar de cealaltă parte expeditorul, în cazul contractului de transport de 
mărfuri, sau pasagerul, în cazul contractului de transport de persoane.
Parte la contractul de transport succesiv poate fi atât primul cărăuș, cât și 

toţi ceilalţi care preiau pe parcurs marfa în procesul transportării27. Aceasta 
reiese din prevederile art.34 a Convenţiei referitoare la contractul de transport 
internaţional de mărfuri pe șosele (C.M.R.), că dacă transportul care face obiec-
tul unui contract unic este executat în mod succesiv de mai mulţi transporta-
tori rutieri, fiecare dintre aceștea își asumă răspunderea executării transpor-
tului total, transportatorul al doilea și fiecare dintre transportatorii următori 

24 Idem, p.617.
25 Bloșenco A. Drept civil. Note de curs. Partea specială. Editura Cartdidact. Chișinău, 

2003, p.123.
26 În Codul civil este reglementată răspunderea cărăușilor succesivi (art.1022), modul de 

preluare a încărcăturii de la cărăușul anterior (art.1023), înaintarea pretenţiilor contra 
cărăușilor succesivi (art.1024), dreptul de regres (art.1025), incapacitatea de plată a unuia 
din cărăuși (art.1026) și excepţiile opuse în cazul acţiunii în regres (art.1027). În privinţa 
sferei de aplicare a acestor norme, deși Codul civil nu stabilește, normele din transportul 
succesiv pot fi aplicate și transporturilor combinate. Cu atât mai mult că doctrina și 
legislaţia internaţională adeseori califică transporturile combinate ca fiind succesive. 

27 În literatura juridică de specialitate discuţii există în legătură cu prezenţa unui cărăuș sau 
a mai multor cărăuși la transportul succesiv. Conform unor surse, s-a apreciat că există un 
singur cărăuș, cel care a încheiat contractul și a eliberat documentul constatator al acestuia 
(Сăpăţînă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea specială. Editura Lumina Lex, 
București, 2002, p.252). O ideea asemănătoare afirmă că cărăușul care efectuează depla-
sarea propriu-zisă, ar fi de fapt un prepus al cărăușului care a încheiat contractul (...). Însă 
puţin mai jos, același autor se contrazice și afirmă deja contrariu, că prin primirea mărfii 
de la cărăușul precedent, fiecare cărăuș participant devine parte în contract, asumându-și 
faţă de beneficiarul transportului răspunderea pentru executarea în întregime a deplasării 
(Costin M., Orga-Dumitriu G. Consideraţii privind răspunderea cărăușului în transpor-
turile succesive, în Revista de Drept Comercial, 2005, nr.11, p.105-106).
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devenind, prin primirea de către ei a mărfii și a scrisorii de trăsură, părţi la 
contract, în condiţiile prevăzute în scrisoarea de trăsură28.

Obiectul. Transporturile succesive pot avea ca obiect mărfuri, persoane și 
bagaje.

Răspunderea. Conform prevederilor Codului civil, în cazul transportului 
succesiv sau combinat de persoane, cel care efectuează transportul în cursul că-
ruia s-a cauzat prejudiciul este răspunzător, cu excepţia cazului în care, printr-o 
stipulaţie expresă, unul dintre cărăuși și-a asumat răspunderea pentru întreaga 
călătorie (art.990).

Regula este că răspunderea o poartă cărăușul care efectua transportul în 
cursul căruia pasagerului i s-a cauzat un prejudiciu. Însă există și excepţie, și 
anume atunci când printr-o prevedere expresă în contract sau în biletul de că-
lătorie, cărăușul și-a luat asupra sa răspunderea faţă de pasager pentru întregul 
parcurs al călătoriei.

Aici vedem deosebirea care există între răspunderea cărăușilor succesivi 
din transportul de persoane și răspunderea cărăușilor succesivi din transpor-
tul de mărfuri.

La transportul de persoane operează principiul răspunderii individuale a 
cărăușilor. Răspunderea o poartă cărăușul care efectua transportul în cursul 
căruia pasagerului i s-a cauzat un prejudiciu29.

28 Convenţia relativă la contractul de transport internaţional de mărfuri pe șosele (CMR), 
încheiată la Geneva la 19 mai 1956, publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 
1998, volumul 4, p.147-161. Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului 
nr.1318-XII din 02.03.1993. 

29 Un aspect al răspunderii cărăușilor succesivi se referă la concordanţa care există între 
norma de la art.1022 alin.(1) Cod civil, că fiecare dintre cărăușii succesivi răspunde 
pentru executarea întregului transport, cu norma de la art.1024 alin.(1), în conformitate 
cu care pretenţiile pot fi valorificate numai împotriva primului cărăuș, a ultimului sau 
a aceluia care a executat acea parte a transportului, în care s-a produs evenimentul. La 
prima vedere, ar apărea întrebarea: dacă cărăușii succesivi răspund pentru executarea 
întregului transport, de ce pretenţiile pot fi valorificate numai împotriva primului că-
răuș, a ultimului sau a celui care a executat acea parte a transportului în care s-a pro-
dus prejudiciul? Scopul legiuitorului constă în a-i proteja pe expeditor și destinatar. În 
primul rând, dacă reclamantul (expeditorul, destinatarul) ar înainta acţiune împotriva 
cărăușilor „intermediari”, el va trebui să aducă dovezi că pierderea, deteriorarea sau 
întârzierea în livrare mărfii s-a produs anume pe porţiunea de drum a acestui cărăuș. În 
practică acest lucru devine foarte dificil, iar uneori chiar imposibil de realizat. De aceea, 
din punct de vedere procedural, reclamantul ar fi cu mult mai defavorizat decât dacă 
ar introduce acţiunea împotriva primului sau ultimului cărăuș. În al doilea rând, anu-
me primul și ultimul cărăuș sunt cunoscuţi de către expeditor, respectiv, de destinatar. 

613C a p i t o l u l  X V I I



Pe când în transportul de mărfuri efectuat de cărăuși succesivi, fiecare dintre 
ei răspunde pentru executarea întregului transport (art.1022 alin.(1) Cod civil). 
Indiferent pe ce segment de drum și din a cărei vină a survenit prejudicierea 
mărfurilor, oricare dintre cărăușii care au participat la transportare este obligat 
a răspunde pentru executarea întregului transport. În acest caz, avem principiul 
răspunderii solidare a cărăușilor, cu dreptul cărăușului care a fost supus la plata 
despăgubirii de a înainta ulterior acţiune de regres împotriva cărăușului vinovat.

3.3. Practica judiciară

În arhiva instanţelor judecătorești se află un număr impunător de dosare 
din sfera transportului aerian când pasagerul ajunge la aeroportul de sosire și 
află că bagajul său a fost pierdut. Administraţia companiei aeriene, de regulă, 
invocă că bagajul nu a fost recepţionat de la compania aeriană care a efectuat 
primul segment de zbor, iar conform art.990 din Codul civil, cel care efectu-
ează transportul în cursul căruia s-a cauzat prejudiciul, este răspunzător. În 
continuare, vom reflecta care este poziţia Curţii Supreme de Justiţie a Republi-
cii Moldova pe această problemă.

Astfel, E.Chiriacov a depus o cerere de chemare în judecată împotriva În-
treprinderii de Stat Compania Aeriană „Air Moldova” cu privire la repararea 
prejudiciului material și moral. În motivarea acţiunii, reclamantul a relatat că 
este student la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, și prin 
intermediul programului CIEE Work & Travel USA a încheiat un contract de 
muncă în mai 2007 cu o companie din or.Richmond, statul Virginia, SUA. La 
întoarcerea în ţară, a predat cărăușului două unităţi de bagaj, însă la sosirea în 
Chișinău acestea lipseau. Tocmai după două luni pârâtul i-a transmis o uni-
tate de bagaj, iar cealaltă unitate de bagaj așa și nu a fost găsită. E.Chiriacov a 
solicitat Companiei Aeriene „Air Moldova” să-i restituie contravaloarea conţi-
nutului bagajului pierdut, care se evaluează la suma de 5803 dolari SUA, însă 
aceasta i-a restituit doar suma de 460 dolari SUA.

Expeditorul încheie contractul de transport cu primul cărăuș – organizatorul, iar des-
tinatarul preia marfa și un exemplar al scrisorii de transport de la ultimul cărăuș. Prin 
urmare, este logic ca acţiunea în judecată împotriva primului cărăuș să fie introdusă 
de către expeditor, iar acţiunea împotriva ultimului cărăuș să se depună de către desti-
natar. În al treilea rând, reieșind din suprafaţa mică a teritoriului Republicii Moldova, 
desfășurarea unei transportări succesive în trafic naţional ar cuprinde nu mai mult de 
două mijloace de transport. Deși mai rar întâlnit, transportul succesiv alcătuit din trei 
și mai mulţi cărăuși este specific altor state, care dispun de spaţii teritoriale, cum ar fi 
Federaţia Rusă, Uniunea Europeană, Canada ș.a.
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Prin hotărârea Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău, acţiunea a fost ad-
misă parţial. S-a încasat de la Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova” în bene-
ficiul lui E.Chiriacov o despăgubire morală de 2000 lei. În rest, acţiunea a fost 
respinsă. Prin decizia Curţii de Apel Chișinău, cererile de apel declarate de 
E.Chiriacov și Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova” au fost respinse cu men-
ţinerea hotărârii primei instanţe.

Colegiul civil și de contencios administrativ lărgi al Curţii Supreme de 
Justiţie a R.M. consideră că ambele instanţe de judecată corect au stabilit cir-
cumstanţele cauzei și just au aplicat dispoziţiile legale naţionale – art.989 alin.
(1) Cod civil, conform căruia cărăușul răspunde pentru pierderea, distruge-
rea și deteriorarea bagajelor care i-au fost încredinţate de pasager, cu excepţia 
cazului când va dovedi forţa majoră, viciul propriu al bunului sau vina pasa-
gerului; precum și cele internaţionale – art.22 pct.(2) lit.(a) al Convenţiei de 
la Varșovia pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian din 
12.10.1929, la care Republica Moldova este parte. Potrivit Convenţiei, pentru 
transportul bagajelor înregistrate și al mărfurilor, răspunderea transportato-
rului e limitată la suma de 20 (douăzeci) dolari SUA pe kilogram, în afara ca-
zului unei declaraţii speciale de interes la predare. Această declaraţie specială 
de valoare a bagajului E.Chiriacov nu o avea.

Cât privesc argumentele invocate de către Compania Aeriană „Air Moldova”, 
precum că ea nu urmează să recupereze prejudiciul încasat de judecată, fiind-
că transportarea a fost îndeplinită de către doi transportatori diferiţi, „United 
Airlines” și „Air Moldova”, în care doar ultimul segment de drum, Frankfurt-
Chișinău, fiind în sarcina „Air Moldova”, instanţa de recurs le respinge ca neîn-
temeiate. Colegiul civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme 
de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul înaintat de „Air Moldova”30.

4. Transportul cu câteva vehicule fără descărcare  
pe parcursul transportării

O normă absolut nouă pentru legislaţia naţională este cea de la art.993 a 
Codului civil, intitulată „Transportul cu câteva vehicule”. Dacă vehiculul pe 
care este încărcat bunul ce se transportă străbate o porţiune de drum pe mare, 
pe calea ferată, pe un fluviu sau canal sau pe calea aerului, iar bunul nu este des-

30 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justi-
ţie a Republicii Moldova din 12 august 2009, dosarul nr.2ra-844/09. Arhiva Judecătoriei 
Botanica, mun.Chișinău.
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cărcat (transbordat), prevederile din Codul civil se vor aplica asupra întregului 
transport. Acestui tip de transport îi sunt caracteristice următoarele trăsături:

a) bunul este transportat de un singur vehicul;
b) vehiculul străbate o porţiune de drum pe mare, pe cale ferată, pe un 

fluviu, canal sau prin aer;
c) pe tot parcursul transportării bunul rămâne în același vehicul, fără a fi 

descărcat într-un altul.
Din start am putea crede că denumirea articolului nu este în corespundere 

cu conţinutul lui. În denumire se indică că există un transport cu mai mul-
te vehicule, în timp ce conţinutul normei se referă la transportul efectuat cu 
un singur vehicul. În același timp și formulare normei prezintă unele semne 
de întrebare. Un titlu mai corect al articolul 993 din Codul civil ar putea fi: 
„Transportarea bunului într-o unitate de transport (vehicul) fără descărcare 
pe parcursul transportării”. Până în prezent, felul respectiv de transport așa și 
nu are o denumire aparte.

Aplicarea acestui tip de transport în practică poate avea loc, bunăoară, în 
cazul în care bunul este amplasat într-un conteiner, care străbate tot drumul 
fără a fi descărcat (transbordat)31. Astfel încât conteinerul ar putea fi încărcat, 
anexat sau chiar remorcat la diferite mijloace de transport pe uscat, mare, flu-
viu, cale ferată, fără a modifica conţinutul conteinerului.

Dispoziţiile Codului civil se vor aplica pe parcursul întregului drum, înce-
pând cu momentul iniţial al încărcării bunurilor în conteiner și terminând cu 
predarea acestora la punctul de destinaţie persoanei înscrise în contract. 

31 Chibac Gh. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, op.cit., p.582.
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1. Consideraţii prealabile
Activitatea de transport presupune nu numai deplasarea mărfurilor, ci și o 

serie de activităţi conexe ca: încărcarea, descărcarea lor, asigurarea, depozita-
rea, perfectarea documentelor etc. Fără îndoială, că rolul principal și centrul 
acestor operaţiuni îl reprezintă transportul de mărfuri, dar, tocmai în scopul 
de a ajuta la efectuarea acestuia, a luat naștere expediţia de mărfuri.

Scopul expediţiei este de „a ușura” sarcinile transportatorului în legătură 
cu procesul de transport, prin îndeplinirea lucrărilor de ambalare, încărcare, 
descărcare, depozitare, curăţare etc.

Înainte de a transporta marfa, clientul este în drept să aleagă cum să o facă. 
Prima soluţie, ar fi ca el să se adreseze unui transportator (companie de trans-
port) cu care să încheie un contract de transport de mărfuri. Transportatorul 
se va angaja la deplasarea mărfurilor, în timp ce toate operaţiunile de expediţie 
(încărcare, descărcare ș.a.) vor fi pe seama clientului.

În unele cazuri, serviciile respective sunt îndeplinite nemijlocit de persoa-
nele care înfăptuiesc transportarea, de exemplu, de șoferi. Pentru operaţiunile 
de expediere, acestea au dreptul la o plată suplimentară la salariu1.

Cea de-a doua soluţie constă în încheierea a două contracte separate, un 
contract de expediţie, cu un expeditor specializat (companie de expediţie a 
mărfurilor) și un contract de transport, cu un transportator (companie de 
transport). Modalitatea respectivă este mai puţin eficientă, deoarece presupu-
ne timp și cheltuieli suplimentare.

În fine, cea de-a treia soluţie, și cea mai eficientă, constă în încheierea unui 
singur contract, numit contractul de prestare a serviciilor de transport și ex-
pediţie, pentru ca expeditorul, în schimbul unei taxe, să efectueze toate acţi-
unile ce ţin de ambalarea, încărcarea mărfurilor, întocmirea documentelor, 
precum și transportarea propriu-zisă a mărfurilor de la punctul de pornire 
până la cel de destinaţie. Contractul respectiv este reglementat, în special, prin 
Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie din 09.12.19992.

1 Cimil D. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, 
Chișinău, 2006, p.655-656. Dacă funcţiile de expediere le execută transportatorul, se 
vor aplica preponderent normele ce ţin de contractul de transport din Codul civil.

2 Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie, aprobat de Ministrul 
Transporturilor și Comunicaţiilor al R.M. la 09.12.1999, publicat în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr.57-58 din 18.05.2000.
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Reglementarea. Până în anul 1964, contractul de expediţie nu avea regle-
mentare proprie, ci era studiat ca parte componentă a contractului de trans-
port de mărfuri, cu preponderenţă în transportul auto de mărfuri3.

În legislaţia R.S.S. Moldovenești, contractul de expediţie dobândește regle-
mentare odată cu adoptarea Codului civil din 19644, fiind reflectat în Capitolul 
32, intitulat „Expediţia”, art.398-401.

La etapa actuală, contractul de expediţie la fel are o existenţă de sine stătă-
toare, fiind reglementat în Codul civil (Capitolul VI „Expediţia”, art.1075-1085) 
și în Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie din 09.12.1999.

2. Noţiunea și caracterele juridice ale contractului de expediţie
Definiţia legală a contractului de expediţie este dată la art.1075 alin.(1) din 

Codul civil, potrivit căruia prin contractul de expediţie o parte (expeditor) se 
obligă, pe contul și în numele celeilalte părţi (client) sau în nume propriu, să în-
cheie un contract de transport și să efectueze actele necesare în vederea efectuării 
transportării, iar clientul se obligă să achite remuneraţia convenită (comision).

Caracterele juridice. Ca și în cazul altor contracte juridico-civile, contrac-
tul de expediţie este consensual, sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, cu exe-
cutare succesivă, public, intuitu personae.

Caracterul consensual al contractului se exprimă prin faptul că expedi-
torul se obligă să efectueze actele necesare pentru pregătirea transportării, iar 
clientul se obligă să achite o remuneraţie pentru aceasta. Cuvântul „se obligă” 
ne indică că contractul este consensual, indiferent de tipul contractului.

Nu are importanţă în ce mod expeditorul se obligă să ofere clientului servi-
ciile de expediţie (cu propriile puteri ori numai să intermedieze prestarea lor), 
drepturile și obligaţiile pentru expeditor iau naștere din momentul semnării 
contractului de expediţie.

Până a semna contractul de expediţie, părţile trebuie să convină asupra 
clauzelor lui esenţiale. Acestea sunt două: – obiectul și mărimea remuneraţiei5. 

3 Степанов С.А. Гражданское право: учебное пособие. Под общ. ред. чл. – корр. РАН 
С.С.Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: OOO „Проспект”, Институт 
частного права, 2009, p.290.

4 Сodul civil al R.S.S. Moldovenești, aprobat de Sovietul Suprem al R.S.S.M. la 26 de-
cembrie 1964, publicat în Veștile Sovietului Suprem al R.S.S.M., 1964, nr.36 (în prezent 
abrogat prin Legea nr.1107/06.06.02, M.O. nr.082/22.06.02, la data 12.06.03).

5 Există şi altă părere, că condiţii esenţiale ale contractului de expediţie sunt condiţiile ce 
ţin de obiectul contractului şi condiţiile prevăzute în contract asupra cărora părţile au 
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Asupra faptului că mărimea remuneraţiei reprezintă o clauză esenţială, indică 
modalitatea în care legiuitorul a formulat noţiunea contractului – „să achite 
remuneraţia convenită” (art.1075).

La fel, se susţine că predarea/preluarea bunurilor, a căror transportare ur-
mează a fi organizată, nu reprezintă o condiţie necesară pentru încheierea con-
tractului de expediţie, acestea reprezentând executarea obligaţiilor contractu-
ale6. În așa mod, se accentuează ideea că în legislaţia naţională contractul de 
expediţie nu poate fi real, ci numai consensual.

În doctrină poate fi întâlnită și opinia contrară, potrivit căreea atunci când 
transportatorul își asumă în același timp și obligaţiile de expeditor, contractul 
de expediţie este un contract real7.

Deși Codul civil al R.M. merge pe ideea potrivit căreea expeditorul efec-
tuează el însuși transportul atâta timp cât în contract nu s-a prevăzut altfel 
(art.1082), însă Codul civil nu conţine nici o norme care ar sugera cumva că 
contractul de expediţie este real.

Caracterul sinalagmatic presupune că drepturile și obligaţiile părţilor din 
contractul de expediţie sunt corelative, și anume: expeditorul în schimbul re-
muneraţiei pe care o primește de la client se obligă să execute sau să organizeze 
executarea obligaţiilor contractuale, iar clientul are dreptul de a cere serviciile 
respective, graţie sumelor de bani pe care le achită.

Caracterul oneros al contractului de expediţie rezultă chiar din noţiunea 
acestuia, dată la art.1075 alin.(1) din Codul civil, că „expeditorul se obligă să 
încheie (...) și să efectueze (...)”, iar „clientul se obligă să achite remuneraţia con-

ajuns la un acord de voinţă (Кулешов В.В. Заключение договора транспортной экс-
педиции и экспедиторские документы, publicat în Транспортное право (Federaţia 
Rusă), 2009, nr.2, p.17). Opinia ce o are Oleg Efrim că mărimea remuneraţiei constituie 
condiţie esenţială pentru încheierea contractului de expediţie este una discutabilă. Or, 
nu mărimea remuneraţiei interesează cel mai mult, ci faptul existenţei acesteea, fiindcă 
un contract de expediţie cu titlu gratuit nu mai este contract de expediţie, ci devine 
automat contract nenumit. Mărimea remuneraţiei convenite de părţi în contract nu 
influenţează asupra valabilităţii contractului. Ea vizează interesul de afacere (profit) al 
expeditorului şi clientului. Prin urmare, condiţie esenţială la încheierea contractului de 
expediţie nu este mărimea remuneraţiei, ci prezenţa remuneraţiei. 

6 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.290.
7 Остроумов Н.Н. Гражданское право Российской Федерации: Учебник. Том II / 

Под ред. докт. юрид. наук, проф. О.Н.Садикова. – Москва: „Контракт”, 2006, p.268. 
Bineînţeles, nu suntem de acord cu opinia dată, deoarece în Codul civil al R.M. practic 
toate contractele poartă caracter consensual, spre deosebirea de legislaţia rusă, în care 
mai multe contracte sunt reale. 
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venită (comisionul)”. Cu alte cuvinte, ambele părţi la contract doresc să obţină 
un folos patrimonial din acţiunile pe care le realizează8, și anume: expeditorul 
– să obţină banii (remuneraţia), iar clientul – să-i fie prestate în mod calitativ 
serviciile de expediţie.

La fel, contractul de expediţie este comutativ și cu executare succesivă. Ca-
racterul comutativ al contractului se exprimă prin faptul că volumul de drep-
turi și obligaţii ale părţilor sunt cunoscute de la momentul încheierii contrac-
tului. Atât clientul, cât și expeditorul își cunosc cu exactitate ce au de făcut și 
care vor fi rezultatele acţiunilor prestate de ei.

Contractul de expediţie are o executare succesivă, adică cel puţin una din 
părţi desfășoară acţiunile sale prin mai multe prestaţii succesive. Astfel, ac-
ţiunile expeditorului nu pot fi realizate imediat, ci ele durează în timp, fiind 
alcătuite din numeroase acte materiale și/sau juridice (căutarea unui transpor-
tator, încheierea unui contract de transport pe numele clientului, ambalarea, 
încărcarea, fixarea mărfurilor etc.). Deși achitarea remuneraţiei de către client 
se face dintr-o singură dată, acest lucru nu schimbă însă caracterul succesiv al 
obligaţiei din contractul de expediţie.

În doctrină se duc discuţii în privinţa caracterului public al contractului 
de expediţie9. Potrivit unei opinii, contractul de expediţie este contract public. 
Aceasta în virtutea poziţiei de profesionist ce o deţine expeditorul, dar și a le-
găturii strânse pe care contractul de expediţie o are cu contractul de transport 
(n.n. – contractul de transport întotdeauna poartă caracter public)10. Alţi autori 
dimpotrivă, sunt de părerea că caracterul public nu are nimic în comun cu 
contractul de expediţie.

În ce ne privește, considerăm că din legislaţia naţională nu putem desprin-
de caracterul public al contractului de expediţie. Atâta timp cât expediţia nu 
va fi o activitate pur profesională, prestată în bază de licenţă, contractul de 
expediţie nu va putea deveni contract public. Or, în prezent cum poate fi expli-

8 Conform art.197 alin.(2) din Codul civil, 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. Contractul de expediţie poate fi doar cu titlu oneros. 

9 Prin contracte publice înţeleg acele contracte în care persoana ce face oferta publică de a 
presta anumite servicii, este obligat să încheie contract cu oricine își manifestă acceptul 
de a beneficia de aceste servicii. Cel mai tipic exemplu servește transportul public în 
comun (călătoria cu autobuze, troleibuze, trenuri etc.).

10 Степанов С.А. Гражданское право: учебное пособие. Под общ. ред. чл. – корр. 
РАН С.С.Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: OOO „Проспект”, Инсти-
тут частного права, 2009, p.291.
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cată situaţia în care oricine este în drept să desfășoare o activitate de expediţie? 
Singura excepţie o vedem în cazul companiilor de transport și expediţie, care 
desfășoară această activitate pe principii profesionale. În virtutea art.981 din 
Codul civil, ele sunt obligate să încheie contracte cu oricine manifestă interes 
în acest scop: „persoana care face publică oferta de transport de persoane și bu-
nuri (n.n. – oferta publică de expediţie) este obligată să încheie un contract de 
transport (n.n. – contract de expediţie), cu excepţia cazurilor în care există un 
motiv serios de a refuza”.

În principiu, contractul de expediţie de mărfuri are caracter intuitu per-
sonae, deoarece expediţionarul se bucură, de regulă, de încrederea clientului 
său11. Legea însă nu stipulează obligativitatea expeditorului de a presta per-
sonal serviciile, astfel încât expeditorul poate antrena în activitatea sa și terţe 
persoane, conservând răspunderea pentru acţiunile lor12.

3. Părţile contractului de expediţie
Părţile contractului de expediţie sunt expeditorul și clientul. Din neferi-

cire, în Codul civil lipsesc normele juridice ce ar stabili careva cerinţe faţă de 
părţile contractului de expediţie13.

3.1. Expeditorul
Expeditor este întreprinzătorul autorizat pentru o astfel de activitate. El 

își desfășoară activitatea sub formă de „întreprindere” (firmă specializată în 
expediţie), în nume propriu și cu scopul obţinerii de profit.

Expeditor poate fi și transportatorul, dacă acesta, pe lângă activitatea de 
transport, se ocupă și cu cea de expediţie. Faptul că transportatorul poate do-
bândi calitatea de expeditor se explică prin semnificaţia largă atribuită de le-
giuitor contractului de expediţie14. În sens larg, operaţiunea de expediţie îmbi-
nă contractul de transport cu cel de expediţie, pe când în sens restrâns, expedi-
ţia se limitează la acţiuni accesorii (încărcare, descărcare, ambalare, cântărire, 
supraveghere), fără efectuarea transportului.

11 Stanciu C. Aspecte juridice privind contractul de expediţie de mărfuri, publicat în Re-
vista de Știinţe Juridice (Craiova, România), 2005, nr.1-2, p.34.

12 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.291.
13 În consecinţă, acest lucru și l-au asumat autorii în manualele juridice de specialitate, 

fiecare având punctul său de vedere. 
14 Bloșenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Chișinău: Cartdidact, 2003, p.137.
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La etapa actuală, majoritatea transportatorilor de mărfuri din Republica 
Moldova sunt în același timp și expeditori15. Pe când în practica internaţio-
nală se conturează o altă tendinţă, potrivit căreea expeditorul nu trebuie să 
fie transportator. Expeditorul trebuie să apere interesele clientului în raport 
cu transportatorul. Dacă expeditorul este în același timp și transportator sau 
invers, dacă transportatorul este și expeditor, atunci interesele clientului nu 
mai pot fi protejate pe deplin.

În literatura autohtonă de specialitate se subliniază (Oleg Efrim) că „în ca-
litate de expeditor pot figura persoanele care desfășoară activitate comercială 
(societăţile comerciale, întreprinzătorii individuali și organizaţiile necomerci-
ale), ţinând cont de capacitatea specială”16. Privim critic opinia respectivă și ne 
întrebăm: cum pot figura în calitate de expeditori organizaţiile necomerciale?

Bineînţeles, din prevederile Codului civil rezultă că organizaţiile necomer-
ciale (fundaţiile, instituţiile, asociaţiile etc.) pot practica activitatea de între-
prinzător, doar că într-o modalitate restrânsă, și anume: organizaţia necomer-
cială este în drept să desfășoare activitatea economică ce rezultă nemijlocit din 
scopul prevăzut în contract. Pentru practicarea activităţii economice care nu 
rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut, organizaţiile necomerciale pot 
fonda societăţi comerciale și cooperative (art.188 alin.(1) și (2)). Spre exemplu, o 
fundaţie își construiește sediul, motiv din care are nevoie de materiale de con-
strucţie. În acest scop, fundaţia este în drept să-și fondeze o societate comerci-
ală (un SRL, de exemplu), care s-ar ocupa cu producerea materialelor de con-
strucţie și transportarea lor la locul de construcţie, pentru propriile necesităţi.

Însă activitatea de expediţie, prin esenţă, presupune altceva, și anume pre-
starea lucrărilor ajutătoare procesului de transport, care sunt efectuate în folo-
sul altcuiva în schimbul unei contraprestaţii, numită comision.

Spre regret, în Republica Moldova până în prezent nu există cerinţa cu 
privire la obligativitatea deţinerii unei licenţe pentru practicarea activităţii 
de expediţie. În consecinţă, orice întreprinzător (persoană fizică ori persoa-
nă juridică) poate pretinde la desfășurarea activităţii de expediţie, fără careva 
impedimente sub acest aspect. Se înţelege, că în așa mod are loc și o scădere a 
calităţii serviciilor prestate de către acești expeditori.

15 Practic toate companiile naţionale ce prestează servicii în domeniul transportului sunt 
în același timp și companii de expediţie. De regulă, ele sunt denumite „companii de 
transport și expediţie”.

16 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.292.
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3.2. Clientul
Client poate fi persoana fizică sau persoana juridică care deţine în proprie-

tate, în locaţiune sau în baza unui alt titlu mărfuri, dorește să efectueze trans-
portarea lor și plătește preţul în schimbul serviciilor care i se prestează. Nu este 
necesar ca clientul să fie în același timp și întreprinzător17.

În calitate de client poate fi un întreprinzător (întreprinzător individual 
(întreprindere individuală), societate comercială, întreprindere de stat și muni-
cipală, cooperativă) care dorește să își transporte mărfurile și are nevoie de aju-
tor în acest scop. Client poate fi și o persoană ce nu are calitatea de întreprin-
zător (consumatorii persoane fizice, societăţile necomerciale – partide politice, 
organizaţii religioase, fundaţii etc.), care la fel doresc să transporte anumite 
mărfuri pentru necesităţi ce nu sunt legate de activitatea de întreprinzător.

Dacă în calitate de clienţi participă consumatorii persoane fizice, atunci 
raporturilor dintre expeditori și consumatori se vor aplica și dispoziţiile Legii 
nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor18.

Numărul clienţilor din contractul de expediţie nu este atât de mare, de-
oarece nu este suficient ca persoana fizică ori persoana juridică să dispună de 
anumite bunuri pe care să dorească a le transporta, mai este necesar ca clientul 
să fie cel care trimite spre transportare bunurile ori destinatar al lor. Se are 
în vedere că dacă ar lipsi contractul de expediţie, clientul oricum ar recurge 
la transportarea mărfurilor, în baza unui contract de transport, pe care l-ar 
încheia cu transportatorul19.

În Comentariul Codului civil al R.M., Dorin Cimil ajunge la o concluzie 
diferită de cea a autorilor ruși, și anume, consideră că „în calitate de client în 
contractul de expediţie, pe lângă destinatar și persoana ce trimite spre trans-
portare bunurile, poate figura însuși proprietarul mărfurilor, cărăușul sau alte 
persoane interesele cărora sunt legate de transportare ca urmare a raporturilor 

17 Aceeași situaţie exista, de fapt, și până la adoptarea Codului civil. În vechiul Cod civil 
se menţiona că client în baza contractului de expediţie poate fi organizaţia de stat, or-
ganizaţia cooperatistă, organizaţia obștească, precum și cetăţenii. În schimb expeditor 
nu putea fi oricine, deoarece se cerea o autorizare specială din partea statului (art.399). 

18 Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, publicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131 din 27.06.2003.

19 Брагинский M.И., Витрянский В.В., op.cit., p.686. Ideea dată o găsim, de fapt, şi la 
alţi autori ruşi. A se vedea: Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебник для вузов. 
Москва: „Юстицинформ”, 2002, p.171; Степанов С.А. Гражданское право: учебное 
пособие. Под общ. ред. чл. – корр. РАН С.С.Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: OOO „Проспект”, Институт частного права, 2009, p.291.
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contractuale cu primii”20. Cu alte cuvinte, autorul susţine că în privinţa cercu-
lui de clienţi nu sunt careva limite, oricine poate deveni client în contractul de 
expediţie, numai ca interesele lui să fie legate de transportare.

Într-adevăr, am putea aduce contraargumente la cele expuse, numai că ele 
sunt ineficiente atâta timp cât Codul civil al R.M. nu stabilește cu exactitate 
cine poate deveni client și expeditor în contractul de expediţie. Până atunci 
însă, vom continua să avem puncte de vedere diferite.

4. Obiectul contractului de expediţie
Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de expediţie. Aces-

tea sunt alcătuite din servicii juridice și servicii materiale (faptice).
Expeditorul acordă următoarele servicii juridice: a) încheierea din numele 

clientului sau din nume propriu a contractului (sau contractelor) de transport 
de mărfuri; b) primirea documentelor necesare pentru import sau export; c) 
îndeplinirea formalităţilor vamale; d) achitarea taxei de stat, impozitelor și al-
tor cheltuieli care sunt pe seama clientului etc.

Din categoria serviciilor materiale (faptice) fac parte: a) livrarea și recepţio-
narea mărfurilor; b) verificarea cantităţii și calităţii mărfurilor; c) lucrările de 
încărcare-descărcare; d) depozitarea mărfurilor; c) informarea destinatarului 
despre sosirea la adresa sa a mărfurilor ș.a.21

În doctrina naţională (A.Bloșenco, O.Efrim) se menţionează că obiectul 
contractului de expediţie reprezintă totalitatea actelor juridice și materiale pe 
care se obligă să le încheie/întreprindă expeditorul pentru a asigura efectuarea 
transportării mărfii22.

După С.Ю.Морозов, orice serviciu, prevăzut în contractul de expediţie și 
legat de transportul mărfurilor, poate forma obiectul contractului de expedi-

20 Cimil D. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, Chi-
șinău, 2006, p.656.

21 Ивакин В.Н. Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций. – 3-е изд., 
испр. и доп. – Москва: „Юрайт-Издат”, 2009, p.68. În general, obiectul material al con-
tractului de expediţie se referă la bunurile mobile. Nu ne putem imagina ca serviciile de 
expediţie să fie acordate în privinţa unui bun imobil, deoarece bunurile imobile nu pot 
constitui obiectul contractului de transport, contract cu care expediţia are legătura cea 
mai strânsă. Scopul și finalitatea contractului de expediţie este pregătirea mărfurilor pen-
tru procesul de transport. Bunurile imobile, după cum cunoaștem, nu pot fi transportate.

22 Bloșenco A., op.cit., p.138; Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.292. Ve-
dem că autorii din Republica Moldova, după exemplul celor ruși, la formularea obiec-
tului contractului de expediţie pun la bază două elemente, faptele juridice și faptele 
materiale, pe care expeditorul se obligă să le îndeplinească pentru client. 

625C a p i t o l u l  X V I I I



ţie. Expediţia este inseparabilă de procesul de transport23. Aceeași părere o are 
și alt autor, И.Е.Данилина, că obiectul contractului de expediţie este alcătuit 
din ansamblul serviciilor prestate de către expeditor în legătură cu organizarea 
transportării mărfurilor24.

Obiectul este cel care deosebește contractul de expediţie de alte contracte. 
Toate serviciile pe care expeditorul le prestează clientului, au la bază un singur 
scop – efectuarea transportului de mărfuri25.

5. Forma contractului de expediţie
Contractul de expediţie se încheie în scris. Codul civil nu stabilește preve-

derile pe care trebuie să le conţină un contract de expediţie. În schimb acest 
lucru este reglementat prin Regulamentul prestării serviciilor de transport și ex-
pediţie din 09.12.1999. Contractul trebuie să conţină clauze privind: denumirea 
și adresa părţilor, obiectul contractului, drepturile și obligaţiile expeditorului, 
drepturile și obligaţiile beneficiarului, plata pentru transport, răspunderea 
părţilor (art.14). Lista respectivă nu este una exhaustivă, pe motiv că în con-
tract, la înţelegerea părţilor pot fi incluse și alte condiţii.

Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie din 09.12.1999 ridică 
mai multe semne de întrebare, deoarece prevederile acestuia vin în contradicţie 
cu dispoziţiile din Codul civil al R.M. Cu toate acestea, în practică, Regulamentul 
continuă să se aplice, dar numai la încheierea contractelor de transport și expedi-
ţie, adică în situaţia în care transportatorul este în același timp și expeditor sau 
invers, când expeditorul preia asupra sa și obligaţiile de transportator. Modelul 
contractului de transport și expediţie de la Anexa nr.1 a Regulamentului poartă 
caracter recomandativ, adică părţile pot alcătui și alte modele, la libera alegere.

În măsura în care este necesar pentru executarea obligaţiilor contractuale, 
clientul va trebui să elibereze expeditorului și o procură (art.1075 alin.(2) Cod 
civil). Faptul că legea cere și eliberarea unei procuri, explică construcţia juridică 
diferită pe care o poate lua contractul de expediţie. În cazul dat, este vorba de 
contractul de mandat care se incorporează în contractul de expediţie. Primind 
procura, expeditorul dobândește în același timp și rolul de mandatar al clien-

23 Морозов С.Ю. Договор транспортной экспедиции: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03. Науч. рук. В.П.Воложанин. 
Ульяновский государственный университет. – Ульяновск, 2003, p.93, 99.

24 Данилина И.Е. Предмет договора транспортной экспедиции: проблемы право-
применения, publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), 2005, nr.2, p.139. 

25 Брагинский М.И., Витрянский B.B., op.cit., p.655. 
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tului său, fiind nevoit să acţioneze în numele și pe contul clientului. Cu alte 
cuvinte, expeditorul se angajează la o subordonare totală faţă de clientul său.

Contractul de expediţie urmează a fi încheiat în scris și atunci când obliga-
ţiile expeditorului sunt preluate de către transportator, în temeiul art.1075 alin.
(4) din Codul civil. În situaţia dată, contractul de transport va incorpora în sine 
contractul de expediţie, iar transportatorul va fi în același timp și expeditor.

Nerespectarea formei scrise a contractului de expediţie nu atrage nulitatea 
contractului, doar că părţile vor trebui să prezinte alte mijloace de probă, cum 
ar fi certificate, bonuri de plată, alte documente, pentru a dovedi încheierea 
contractului în formă verbală. Singura excepţie în acest sens o constituie proba 
cu martori, care nu se admite (art.211 alin.(1) Cod civil). O dovadă poate servi 
însăși faptul executării contractului de către expeditor, în întregime sau parţial.

6. Preţul în contractul de expediţie
Contractul de expediţie este un contract strict oneros. Caracterul gratuit 

al contractului de expediţie devine inacceptabil, deoarece expediţia cu titlu 
gratuit nu mai este contract de expediţie, ci devine un altfel de contract, nere-
glementat de Codul civil (contract nenumit).

Codul civil denumește preţul din contractul de transport – comision 
(art.1075). Sub acest aspect, ar putea apărea o confuzie în legătură cu comisio-
nul achitat de către comitent comisionarului în baza contractului de comision 
(art.1062 alin.(1) Cod civil). Însă confuzia dată, chiar dacă există, este una jus-
tificată. Or, contractul de expediţie are cele mai multe asemănări cu contractul 
de comision, de aceea, multe trăsături din reglementarea contractului de expe-
diţie au fost preluate anume de la contractul de comision.

Preţul contractului de expediţie constituie, așadar, remuneraţia sau plata 
care i se cuvine expeditorului. Ea se stabilește prin acordul părţilor. La stabi-
lirea cuantumului remuneraţiei, unii expeditori utilizează sistemul de plată 
bazat pe tarife, însă acest lucru se întâmplă mai rar, deoarece legea nu obligă 
expeditorii să aplice sistemul respectiv.

Remuneraţia care se achită expeditorului, trebuie deosebită de compensarea 
cheltuielilor suportate de acesta în legătură cu executarea obligaţiilor de expedi-
ţie, și anume: de achitarea taxelor de stat, a plăţilor pentru încărcarea și descăr-
carea mărfurilor, a taxelor pentru depozitare ș.a.26 Aceste cheltuieli se restituie 

26 Медведев Д.А., Смирнов В.Т. Гражданское право. Учебник в 3-х т.: Том 2. – 4-е изд., 
перераб. и доп. Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. – Москва: ТК Велби, Изд-во 
„Проспект”, 2005, p.481-482.
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expeditorului separat de remuneraţia care i se cuvine. Confirmare cheltuielilor 
se va face prin bonuri de plată, contracte, facturi de plată, rapoarte de expertiză, 
acte de evaluare a costului prejudiciilor sau alte documente de acest fel.

Codul civil stabilește că remuneraţia, conform contractului de expediţie, 
este exigibilă în momentul în care expeditorul a predat transportatorului bunul 
(art.1085). Norma dată confirmă că obligaţia expeditorului este o obligaţie de 
rezultat27. Deși legea nu prevede, considerăm că dacă expeditorul nu-și ono-
rează obligaţiile sale pe deplin, respectiv și clientul este în drept să refuze de a 
achita suma deplină a remuneraţiei stabilite în contract.

Însă norma nu trebuie înţeleasă greșit, precum că dacă expeditorul nu a 
predat transportatorului bunul, lui i se poate refuza plata întregii remuneraţii. 
O asemenea interpretare este eronată. Înţelesul corect al normei este că dreptul 
expeditorului de a cere remuneraţia începe după ce obligaţia contractuală a 
fost executată, adică din momentul predării bunului către transportator, iar 
dacă predarea nu a avut loc, din diferite motive28, atunci expeditorului i se va 
plăti remuneraţia proporţional lucrului efectuat de el, chiar dacă scopul final 
al contractului a rămas nerealizat (adică transportul bunului nu a avut loc).

7. Încheierea contractului de expediţie
Codul civil al Republicii Moldova (Capitolul XVI Expediţia) nu conţine 

careva prevederi speciale în legătură cu încheierea contractului de expediţie. 
Singura normă cu referire la încheierea contractului o găsim la art.1075 alin.(2) 
din Codul civil, potrivit căreea contractul de expediţie se încheie în scris, iar 
clientul urmează să elibereze expeditorului procură dacă aceasta este necesară 
pentru executarea obligaţiilor contractuale.

27 Obligaţiile de rezultat presupun că debitorul trebuie să ajungă la un rezultat determinat 
în folosul creditorului. Așa sunt, spre exemplu, obligaţia vânzătorului de a transmite 
cumpărătorului bunul vândut, obligaţia antreprenorului de a preda clientului lucra-
rea contractată, obligaţia cărăușului de a efectua transportul la destinaţia cuvenită etc. 
(Baieș S., Volcinschi V., Băieșu A., Cebotari V., Creţu I. Drept civil. Drepturile reale. 
Teoria generală a obligaţiilor. Volumul II. Chișinău: Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 
2005, p.269). Așadar, obligaţiile de rezultat sunt strict precizate. Debitorul se obligă să 
desfășoare o anumită activitate și să obţină un rezultat precis determinat. Neatingerea 
rezultatului, atrage răspunderea debitorului.

28 Bineînţeles, excludem situaţia când bunul nu a fost predat din motiv că a fost distrus, 
deteriorat sau a pierit în alt mod din culpa expeditorului. La fel, excludem și situaţia de 
pieire a mărfurilor ca urmare a evenimentului de forţă majoră.
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În lipsa normelor speciale care ar fi consacrate încheierii contractului de 
expediţie, procedura încheierii acestuia se face conform dispoziţiilor generale 
din Codul civil cu privire la încheierea contractului (Titlul II Capitolul II). Po-
trivit art.679 din Codul civil, contractul se consideră încheiat dacă părţile au 
ajuns la un acord privind toate clauzele lui esenţiale. Clauzele esenţiale stabilite 
de lege pentru contractul de expediţie sunt cele cu privire la obiect și remune-
raţie (art.1075 alin.(1) Cod civil). În afară de acestea, în contract expeditorul și 
clientul pot stabili și alte clauze, care la fel vor fi obligatorii, deoarece potrivit 
art.679 alin.(2) din Codul civil, sunt esenţiale și clauzele asupra cărora, la cere-
rea uneia dintre părţi, trebuie realizat un acord.

Fără a veni în contradicţie cu cele menţionate deja în legătură cu remunera-
ţia, ca condiţie esenţială a contractului de expediţie29, subliniem că contractul 
va fi valabil încheiat chiar și atunci când în el nu este prezentă remuneraţia. 
Vom încerca să dovedim acest lucru.

Astfel, cele mai multe asemănări, contractul de expediţie le are cu contrac-
tele de mandat și comision. Reieșind din aceasta, la art.1075 alin.(3) din Codul 
civil legiuitorul a prevăzut că raporturilor din contractul de expediţie li se aplică 
în modul corespunzător dispoziţiile referitoare la mandat.

La capitolul din Codul civil consacrat mandatului (Capitolul XIII), se men-
ţionează că în cazul mandatului oneros, mandantul este obligat să plătească 
mandatarului remuneraţia stabilită prin contract, în baza legii, prin uzanţe 
sau în dependenţă de valoarea serviciilor acordate (art.1033 alin.(3)). Preve-
deri similare găsim și la contractul de comision (Capitolul XV), că comitentul 
este obligat să acorde comisionarului remuneraţia stabilită de contract sau de 
uzanţe (art.1063 alin.(1) Cod civil).

Vedem că ori de câte ori în contract nu este stabilită remuneraţia manda-
tarului și a comisionarului, aceasta oricum va fi prezentă și se va plăti potrivit 
uzanţelor, adică practicii deja cunoscute în domeniul prestării actelor de felul 
dat (obișnuinţelor). Regula dată se raportează și cu privire la contractul de ex-
pediţie. Dacă în contractul de expediţie nu a fost stipulată clauza cu privire la 
remuneraţie, atunci se va apela la regula sus-menţionată, preluată de la mandat 
și comision, iar expeditorului i se va achita o remuneraţie egală cu cea care se 
plătește și altor expeditori, în condiţii similare, pentru prestarea unor servicii 
de expediţie asemănătoare.

29 A se vedea caracterul consensual al contractului de expediţie, textul din subsol.
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8. Conţinutul contractului de expediţie
Prin conţinutul contractului de expediţie se înţelege drepturile și obligaţi-

ile părţilor. Acestea sunt reglementate în Capitolul XVI Expediţia din Codul 
civil al R.M. La discreţia părţilor, în contractul de expediţie pot fi stabilite și 
alte obligaţii, care nu reies din normele Codului civil, dar asupra cărora expe-
ditorul și clientul au ajuns la un acord de voinţă (clauze esenţiale).

Obligaţia clientului de a oferi expeditorului informaţiile cu privire la 
mărfuri. În sens larg, se are în vedere obligaţia clientului de a prezenta expedi-
torului tot necesarul pentru executarea obligaţiilor30. Informaţiile trebuie adu-
se la cunoștinţa expeditorului nu verbal, ci însoţite de documente, care atestă 
exactitatea informaţiilor. Pentru expeditor, aceste informaţii sunt necesare 
îndeplinirii formalităţilor legate de transport, cum sunt: expertiza de calitate, 
controlul sanitar, controlul veterinar, procedura vamală și altele31.

Dacă mărfurile transportate sunt periculoase, clientul trebuie să atragă 
atenţia expeditorului despre acest lucru și mai mult decât atât, să vină cu mă-
suri de precauţie. Pentru mărfurile care necesită ambalaj, clientul este obligat 
să le ambaleze în așa fel, încât să corespundă cerinţelor transportului. La fel și 
pentru mărfurile ușor alterabile, ele necesită condiţii speciale de transportare.

În privinţa mărfurilor care trebuie numărate, cântărite, măsurate, aceste 
acţiuni urmează să fie efectuate cât mai reușit. Dacă mărfurile necesită a fi 
marcate prin semne sau cu etichete, ele trebuie aplicate în așa mod, încât să fie 
lizibile pe tot parcursul transportului și până la predarea lor destinatarului.

Dacă clientul nu și-a onorat obligaţia sa de informare a expeditorului asu-
pra mărfurilor periculoase, atunci expeditorul, imediat ce află despre aceasta, 
potrivit art.1077 alin.(3) din Codul civil, este în drept să descarce mărfurile, 
să le distrugă ori să le facă inofensive oricând, oriunde și fără plata vreunei 
despăgubiri faţă de client.

Obligaţia clientului de a achita expeditorului remuneraţie pentru servici-
ile prestate. Contractul de expediţie este cu titlu oneros. Expeditorul va presta 
serviciile de expediţie, iar clientul va trebui să plătească expeditorului o remu-
neraţie, în mărimea convenită prin contract, dar și să-i restituie cheltuielile 

30 Cimil D. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, 
Chișinău, 2006, p.657.

31 Codul civil al R.M. nu enumeră care sunt informaţiile și documentele pe care clientul 
trebuie să le ofere expeditorului. De aceea, în practică părţile decid, reieșind din împre-
jurările care se creează. 
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suportate în legătură cu expediţia. Remuneraţia se achită expeditorului numai 
după ce acesta a predat bunul către transportator (art.1085 Cod civil)32.

În cazul în care transportarea mărfurilor este efectuată de expeditor cu 
forţele proprii, plata remuneraţiei pentru serviciile de expediţie urmează a fi 
făcută în momentul când marfa e gata de transportare”33. Expeditorul va avea 
drepturi și obligaţii de cărăuș (art.1082 alin.(2) Cod civil) și acestor raporturi li 
se vor aplica dispoziţiile cu privire la transport din Codul civil (Capitolul XII 
Transportul, Secţiunea 1), printre care și norma potrivit căreia taxa de trans-
port se plătește până la transportarea încărcăturii, dacă legea sau contractul 
nu prevede altfel (art.985 alin.(2)).

Clientul este obligat să elibereze o procură, dacă aceasta este necesară pen-
tru îndeplinirea obligaţiilor contractuale (art.1075 Cod civil)34.

Procura este un înscris prin care se atestă împuternicirile conferite de către 
reprezentat unuia sau mai multor reprezentanţi (art.252 alin.(1) Cod civil). Ea 
se întocmește în formă scrisă. În mod obligatoriu, în procură trebuie indicată 
data întocmirii, altfel procura se declară nulă (art.254 alin.(2) Cod civil).

O trăsătură specifică procurii este că persoana care a eliberat procura, o 
poate anula în orice moment, iar persoana căreia îi este eliberată procura, la fel 
poate renunţa la ea în orice moment. Orice clauză contrară este nulă (art.255 
alin.(2) Cod civil). Procura se eliberează pe un termen de cel mult 3 ani (art.254 
alin.(1) Cod civil).

Procura este întotdeauna un act juridic unilateral. Unilateral este actul ju-
ridic care reprezintă manifestarea voinţei unei singure părţi (art.196 alin.(1))35, 
cum ar fi eliberarea procurii, testamentul, acceptarea moștenirii, renunţarea la 
moștenire, promisiunea publică de recompensă etc. Așadar, actul juridic uni-

32 A se vedea și alte explicaţii aduse normei de la art.1085 din Codul civil la paragraful 
consacrat preţului în contractul de expediţie. 

33 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., op.cit., p.295.
34 De procură este nevoie numai atunci când expeditorul se obligă să încheie acte juridice 

din numele și pe contul clientului, adică ori de câte ori apare o relaţie identică mandatului. 
35 Actele juridice unilaterale nu trebuie confundate cu contractele unilaterale, care pre-

supun existenţa a două părţi, însă dintre care numai un este obligată (spre exemplu, 
contractul de donaţie, contractul de mandat cu titlu gratuit etc.) (Baieș S., Roșca N. 
Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ediţia a III-a. Chișinău: 
Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2007, p.151). Potrivit art.666 alin.(1) și (2) din Codul 
civil, contract este acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin 
care se stabilesc, se modifică sau sting raporturi juridice. Contractului îi sunt aplicabile 
normele cu privire la actul juridic.
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lateral cuprinde o singură voinţă, voinţa celui care emite actul (celui ce elibe-
rează procura)36, spre deosebire de contracte, care sunt acte juridice bilaterale, 
fiindcă pentru încheierea lor este necesar acordul de voinţă a două părţi37.

Deseori, în mod greșit se spune că procura este un contract de mandat. 
Confuzia dată nu trebuie să existe, or, procura este act juridic unilateral, pe 
când contractul de mandat este act juridic bilateral38, chiar și atunci când con-
tractul de mandat este cu titlu gratuit. Mai corect este că atât procura, cât și 
contractul de mandat sunt forme ale reprezentării juridice.

Cu toate acestea, între procură și mandat tangenţe există, și în primul rând, 
prin faptul că reprezentantul încheie actele juridice din numele și pe contul ce-
lui care l-a împuternicit. Potrivit art.1075 alin.(3) din Codul civil, raporturilor 
din contractul de expediţie se aplică în modul corespunzător dispoziţiile referi-
toare la mandat, dacă prevederile legii nu dispun altfel.

Obligaţia expeditorului de asigurare a mărfurilor. De fapt, am putea vorbi 
de obligaţia clientului de a asigura mărfurile, deoarece din art.1079 a Codului 
civil se deduce regula generală că expeditorul nu este obligat să asigure mărfuri-
le39. Ca excepţie, el o poate face, dar numai atunci când a primit o indicaţie spe-
cială în acest sens de la client. În ce privește compania de asigurări la care ur-
mează a se face asigurarea, expeditorul o va alege singur, după reguli obișnuite.

Obligaţia de diligenţă a expeditorului (art.1076 Cod civil). Expeditorul 
trebuie să depună toate cunoștinţele pe care le posedă și întreaga pricepere 
ce o are, pentru ca activitatea de expediţie să deruleze cu bine. Prin diligenţa 
expeditorului se înţelege abilitatea, iscusinţa și profesionalismul din partea sa.

36 Cu alte cuvinte, la eliberarea procurii nu este necesară și manifestarea de voinţă a celui 
căruia i se adresează (reprezentantului). Procura dobândește forţă juridică din momen-
tul eliberării ei și nu interesează dacă ceilalţi o acceptă sau nu.

37 Fără acordul de voinţă dintre două părţi nu poate lua naștere un contract. 
38 Toate contractele sunt acte juridice bilaterale. Nu are importanţă dacă contractul este gra-

tuit, oneros sau unilateral. Însăși cuvântul „contract”, din start presupune existenţa a cel 
puţin două voinţe. În cazul actelor juridice multilaterale, pot exista și mai multe voinţe.

39 Clientul este cel care decide dacă să efectueze el însuși asigurarea mărfurilor sau să 
delege competenţa respectivă expeditorului. Și într-un caz, și în celălalt, cheltuielile 
de asigurare vor fi pe seama clientului. Expeditorul este, așa cum s-a menţionat, un 
comisionar al clientului său (sau mandatar, după caz), de aceea toate cheltuielile sunt pe 
contul clientului. Asigurarea de mărfuri este obligatorie în cazul transportului aerian, 
feroviar și maritim, pe când la transportul auto de mărfuri, care este și cel mai frecvent, 
asigurarea devine obligatorie numai pentru transporturile internaţionale.
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Chiar și în acest caz, expediţia rămâne o obligaţie de rezultat, dar nu una de 
prudenţă și diligenţă. Expeditorului i se achită remuneraţia pentru rezultatele 
muncii efectuate, spre exemplu: mărfurile au fost încărcate în vehicul; a fost găsit 
un transportator cu care s-a încheiat contract de transport în numele clientului, a 
fost pregătit setul de documente pentru transport etc. Toate aceste obligaţii-rezul-
tate pentru care expeditorului i se achită remuneraţie, sunt prevăzute în contract.

Dreptul expeditorului de a efectua transportul cu forţele proprii (art.1082 
Cod civil). Regula generală constă în faptul că expeditorul este autorizat să exe-
cute el însuși transportul. Ca excepţie, dacă în contract a fost prevăzut astfel, atri-
buţiile expeditorului se pot limita doar la expediţie, fără a cuprinde transportul.

În măsura în care expeditorul întrunește și calitatea de transportator, 
atunci raportul nou creat va fi unul de expediţie-transport, fiindu-i aplicabile 
atât prevederile din Codul civil cu privire la expediţie (Capitolul XVI Expedi-
ţia), cât și cele cu privire la transport (Capitolul XII Transportul). Concluzia 
respectivă o desprindem de la art.1082 alin.(2) din Codul civil, potrivit căruia 
atunci când expeditorul efectuează transportul cu forţele proprii, el va avea în 
același timp drepturi și obligaţii de cărăuș.

În afară de drepturile și obligaţiile sus-menţionate, clientul și expeditorul 
au și altele, care deși nu reies nemijlocit din Capitolul XVI a Codului civil, 
sunt preluate de la contractele de transport (Capitolul XII Transportul), man-
dat (Capitolul XIII Mandatul) și comision (Capitolul XV Comisionul), cu care 
contractul de expediţie are cele mai strânse legături.

9. Răspunderea în contractul de expediţie
Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părţi a obligaţiilor 

asumate prin contractul de expediţie, atrage după sine răspunderea juridică ci-
vilă. Atât pentru expeditor, cât și pentru client, răspunderea pentru nerespecta-
rea obligaţiilor contractuale se face în mărimea deplină a prejudiciului rezultat.

Răspunderea în baza contractului de expediţie se angajează dacă sunt în-
trunite cele patru condiţii general recunoscute: prejudiciul, alcătuit din pre-
judiciul real suportat, iar uneori și venitul ratat; fapta ilicită, exprimată prin 
neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor 
contractuale; legătura de cauzalitate dintre prejudiciul și fapta ilicită; vinovăţia 
celui care a provocat prejudiciul.

Deoarece în Capitolul XVI „Expediţia” din Codul civil se conţin puţine 
reglementări cu referire la răspunderea părţilor din contractul de expediţie, în 
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mod subsidiar se vor aplica, după caz, normele de la contractul de mandat (Ca-
pitolul XIII), contractul de comision (Capitolul XV) și contractul de transport 
(Capitolul XII).

Regula stabilită de Codul civil este că expeditorul răspunde pentru neres-
pectarea obligaţiilor ce decurg din contractul de expediţie doar în cazul vino-
văţiei proprii sau a ajutoarelor sale40. Dacă prejudiciul a fost cauzat de expeditor 
intenţionat sau din culpă gravă, Codul civil stabilește că el nu poate invoca re-
gulile ce exclud răspunderea sa, o restrâng sau care inversează sarcina probaţi-
unii (art.1083 alin.(1)).

În funcţie de felul obligaţiei rămase nerespectate, răspunderea în baza con-
tractului de expediţie se poate face prin plata unei penalităţi sau prin repararea 
prejudiciilor. De exemplu, având scopul de a evita pe viitor întârzierea în achi-
tarea remuneraţiei faţă de expeditor, în contractul de expediţie poate fi inserată 
clauza privind răspunderea clientului, luând forma unei penalităţi pentru fie-
care zi de întârziere. Însă dacă în timpul încărcării mărfurilor expeditorul pro-
voacă deteriorarea ei, el va fi ţinut să restituie clientului preţul cu care marfa 
s-a depreciat sau dacă ea nu mai poate fi întrebuinţată potrivit scopului iniţial, 
va întoarce costul întregului lot de mărfuri.

Este posibilă și situaţia ca expeditorul să se pună garant faţă de un terţ, ga-
rantând faptul că cărăușul își va onora obligaţiile asumate prin contractul de 
transport. Astfel, după A.Bloșenco, „în cazurile în care, potrivit contractului, 
expeditorul garantează executarea obligaţiilor de către cărăuș, el va răspunde 
și pentru prejudiciul cauzat prin fapta acestuia”41. De fapt, ideea respectivă a 
fost preluată din doctrina rusă, deoarece Codul civil al R.M., în Capitolul XVI 
„Expediţia” nu face referire la situaţia când expeditorul ar garanta cumva exe-
cutarea obligaţiilor pentru cărăuș42.

40 Poate fi întâlnită și opinia că la baza angajării răspunderii pentru nerespectarea obliga-
ţiilor din contractul de expediţie se află nu vinovăţia, ci riscul de întreprinzător (riscul 
de afacere). Or, expeditorul poate și să nu fie vinovat de deteriorarea mărfurilor în tim-
pul expediţiei, dar în virtutea activităţii profesionale pe care o desfășoară, va fi obligat 
să achite despăgubiri clientului.

41 Bloșenco A., op.cit., p.139.
42 În Codul civil al R.M. garantarea sub forma del credere o găsim numai la contractul de 

comision (Capitolul XV „Comisionul”), și anume: „comisionarul nu răspunde pentru 
neexecutarea obligaţiilor de către terţ, cu excepţia cazului când a garantat în faţa comi-
tentului executarea obligaţiilor de către terţ. În schimbul garanţiei, comisionarul are 
dreptul la o remuneraţie specială, numită provizion” (art.1067 alin.(2)). Însă așa cum 
normele contractului de comision sunt valabile și pentru contractul de expediţie, înţele-
gem că regula privind del credere poate fi aplicată pe larg și în contractele de expediţie. 
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În literatura de specialitate, această garanţie este numită del credere. Ea 
se reduce la o simplă prevedere din contractul de comision, în temeiul căreea 
comisionarul preia asupra sa acel risc, care în mod normal ar trebui să revi-
nă comitentului43. Raportată la contractul de expediţie, del credere reprezintă 
un serviciu suplimentar prestat de către expeditor, prin care el garantează pe 
terţ, în schimbul unei remuneraţii speciale, numită provizion, că clientul său 
va executa normal obligaţiile din transport. Atât clauza del credere, cât și pro-
vizionul, se stabilesc în contractul de expediţie.

La rândul său, clientul răspunde pentru prejudiciile aduse expeditorului 
prin nerespectarea obligaţiilor stabilite prin lege și contract. Astfel, cărăușul 
este răspunzător dacă nu transmite expeditorului documentele cu privire la 
marfă; nu la informat pe client despre natura periculoasă a mărfurilor și asupra 
necesităţii de a lua măsuri de precauţie în timpul transportului; nu a ambalat 
corespunzător mărfurile (art.1077 alin.(1)-(4)); a provocat acţiuni de prejudici-
ere a mărfurilor prin alterare, evaporare, deteriorare, distrugere sau în alt mod.

În practică, se poate întâmpla că clientul este vinovat de unele lipsuri și de-
fecte ale mărfurilor. Dacă expeditorul constată că mărfurile primite de la client 
pentru expediţie prezintă careva defecte sau lipsuri44, legea cere ca el să reacţione-
ze imediat, înaintând obiecţii în scris faţă de client în legătură cu calitatea măr-
furilor pe care le-a primit. Dacă expeditorul nu formulează obiecţiile sale faţă de 
client, clientul va fi eliberat de răspundere (art.1077 alin.(6) Cod civil). Spre regret, 
Codul civil nu indică termenul în care aceste obiecţii trebuie înaintate.

10. Delimitarea contractului de expediţie  
 de alte contracte juridico-civile

10.1. Precizări prealabile
Contractul de expediţie face parte din categoria contractelor juridico-civile 

de prestare a serviciilor cu titlu oneros, de rând cu alte contracte de același fel 
– depozit, mandat, comision, transport, agenţie. Căutând locul contractului 

43 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том II. Серия „Классика российской циви-
листики”. Москва: „Cтатут”, 2003, p.184; Кротов М.В. Гражданское право. Учебник 
в 3-х т.: Том 2. – 4-е изд., перераб. и доп.; Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. – Мо-
сква: ТК Велби, Изд-во „Проспект”, 2005, p.667; Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 
т. Том 4. Обязательственное право. – 3-e изд., перераб. и доп.; Отв. ред. Е.А.Суханов. 
Москва: „Волтерс Клувер”, 2006, p.256-257.

44 Lipsurile și defectele mărfurilor trebuie să fie evidente și cunoscute în momentul prelu-
ării ei de la client.
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de expediţie printre contractele de prestare a serviciilor, ajungem la concluzia 
că în contractul de expediţie se conţin elemente specifice mai multor contracte 
juridico-civile, cum sunt: contractul de transport, contractul de antrepriză, 
contractul de depozit, contractele de mandat și comision etc.

Spre exemplu, lucrările de încărcare-descărcare a mărfurilor se cuprind în 
contractul de antrepriză; transportul – contractul de transport; păstrarea – con-
tractul de depozit; primirea și predarea mărfurilor – contractele de mandat sau 
comision, în dependenţă de situaţia dacă expeditorul acţionează din numele 
clientului sau din nume propriu. Cu toate acestea, contractul de expediţie se 
prezintă ca contract de sine stătător, cu o structură complexă, fiind reglemen-
tat la art.1075-1085 din Codul civil al R.M.

Ceea ce deosebește cel mai mult contractul de expediţie de alte contracte, este 
legătura pe care o are cu transportul de mărfuri. Obiectul contractului de expe-
diţie este orientat în întregime asupra organizării procesului de transport, fapt ce 
dă posibilitatea de a delimita serviciile expeditorului de alte operaţiuni și servicii, 
prestate de către alte organizaţii, care la fel au contribuţie la procesul de transport45.

De exemplu, activităţile prevăzute de Codul navigaţiei maritime comerci-
ale al R.M., cum sunt: operaţiunile de căutare, salvare, ridicare a bunurilor 
scufundate, controlul sanitar, cercetările știinţifice în mediul marin, lucrările 
hidrotehnice, tehnice, subacvatice și alte lucrări pe mare (art.1) sunt orientate 
către menţinerea securităţii navigaţiei sau au un scop știinţific, și în consecin-
ţă, ele nu pot constitui obiectul contractului de expediţie.

O problemă în legătură cu reglementarea contractului de expediţie din le-
gislaţia naţională, constă în faptul că normele din Codul civil al R.M. cu pri-
vire la expediţie (Capitolul XVI Expediţia) sunt niște norme generale, dar în 
practică apar multe relaţii sociale care nu au acoperire legală.

Deși activitatea de expediţie este utilizată pe larg în toate tipurile de trans-
porturi, sub aspect de reglementare însă, în afară de Codul civil, contractul de 
expediţie este reflectat numai în Regulamentul prestării serviciilor de transport 
și expediţie din 09.12.1999 și doar cu referire la transporturile auto de mărfuri. 
În ce privește activitatea de expediţie din transportul feroviar, maritim și aeri-
an de mărfuri, ea nu este reglementată. De aceea, cea mai bună soluţie pentru 
Republica Moldova ar fi aprobarea unor acte normative cu caracter special, care 
ar reglementa activitatea de expediţie pentru fiecare tip de transport în parte.

45 Витрянский В.В. Гражданское право: В 4 т. Том 4. Обязательственное право. – 3-e 
изд., перераб. и доп. Отв. ред. Е.А.Суханов. Москва: „Волтерс Клувер”, 2006, p.207.
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10.2. Contractul de expediţie și contractul de transport
10.2.1. Abordare generală
Cele mai multe tangenţe, expediţia le are cu transportul. De aici vine și in-

teresul de a stabili criteriile prin care expediţia poate fi delimitată de transport.
Transportarea mărfii necesită o serie de servicii ajutătoare, cum ar fi amba-

larea, marcarea, încărcarea, transportarea până la cărăuș, predarea, asigurarea 
pazei etc. Acţiunile date pot fi întreprinse personal de cel care are nevoie de 
transportarea bunurilor sau pot fi încredinţate unor persoane specializate în 
prestarea acestui gen de servicii46. Dacă este aleasă a doua soluţie, între părţi se 
încheie un contract de expediţie.

Obligaţiunile de expediere a bunurilor pot fi îndeplinite atât de companiile 
de expediţie, cât și de companiile de transport. În unele cazuri, serviciile re-
spective sunt acordate de șoferi. Pentru operaţiunile de expediere, ei au dreptul 
la o plată suplimentară la salariu. Delimitarea strictă a raporturilor ce reies din 
contractele de transport și expediţie prezintă un interes practic47.

Corelaţia dintre expediţie și transport se poate schimba în dependenţă de 
faptul cum este alcătuit contractul de expediţie și aici sunt posibile două si-
tuaţii: preluarea de către cărăuș a funcţiilor de expeditor și preluarea de către 
expeditor a funcţiilor de cărăuș.

La etapa actuală, în literatura de specialitate nu s-a ajuns la o părere unică 
în privinţa legii aplicabile acestor raporturi. Întrebarea se pune: care norme 
trebuie aplicate, cele ce reglementează expediţia sau transportul?

10.2.2. Preluarea de către cărăuș a funcţiilor de expeditor
Cărăușul efectuează transportul mărfii, dar preia asupra sa și funcţiile de 

expeditor. Pentru a evita situaţiile de conflict, Codul civil stabilește că rapor-
turilor ce au luat naștere în baza contractului de transport, li se vor aplica, pe 
lângă normele din Codul civil cu privire la transport, și cele ce ţin de contrac-
tul de expediţie48.

46 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III, 
Editura Cartier, 2005, p.290.

47 Cimil D. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, 
Chișinău, 2006, p.655-656.

48 Potrivit art.1075 alin.(4) din Codul civil al R.M., normele contractului de expediţie se 
vor aplică și în cazul în care, în conformitate cu condiţiile contractului de transport, 
obligaţiile expeditorului le execută transportatorul.
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În doctrină s-a conturat opinia că asupra acestor relaţii trebuie aplicate, 
după caz, fie normele contractului de expediţie sau cele cu privire la contractul 
de transport. Se menţionează și faptul că volumul de drepturi ale transportato-
rului, care își asumă obligaţiile de expeditor, sunt mai reduse în comparaţie cu 
ale transportatorului care nu preia asupra sa calitate de expeditor49.

Spre exemplu, transportatorul care îndeplinește funcţiile de expeditor, 
nu-și poate întemeia pretenţiile sale pe Regulamentul transporturilor auto de 
mărfuri din 09.12.1999 pentru a solicita de la expeditor prejudiciul provocat de 
deteriorarea autovehiculului la încărcare (pct.26) sau amenda pentru staţiona-
rea neproductivă a autovehiculului din cauza reţinerii la încărcare (pct.114), 
din motiv că funcţiile de expeditor le execută transportatorul însuși și el nu 
se poate adresa cu acţiune împotriva sa.

Profesorul В.В.Витрянский se întreabă: „Cum poate transportatorul, care 
prestează în același timp și serviciile de expediţie, să se numească expeditor 
în relaţiile cu alţi transportatori și cu alte persoane, din moment ce expeditor 
el este numai faţă de clientul său, cu care a încheiat contractul de expediţie?”. 
În continuare, autorul răspunde că la baza acestor relaţii stă contractul de 
transport, în temeiul căruia transportatorul își poate asuma și obligaţiile de 
expediţie50. Transportatorul nu poate fi numit expeditor atâta timp cât la baza 
activităţii sale stă contractul de transport. El doar suplinește funcţiile expedi-
torului, dar rămâne a fi transportator.

Același punct de vedere este exprimat în Comentariul Codului civil al R.M., 
că în situaţia descrisă mai sus, când funcţiile de expediere le execută compa-
niile de transport, se aplică cu preponderenţă normele ce reglementează trans-
portul de bunuri51.

10.2.3. Preluarea de către expeditor a funcţiilor de cărăuș
Este o situaţie inversă celei dintâi. Alături de acţiunile ce ţin de expediţie, 

expeditorul efectuează și transportul mărfurilor. Pe planul întâi este contrac-
tul de expediţie, iar pe planul doi – contractul de transport.

49 Морозов С.Ю. К вопросу о соотношении договоров транспортной экспедиции и 
перевозки грузов, publicat în Транспортное право (Federaţia Rusă), 2003, nr.2, p.18. 

50 Витрянский В.В. Договор транспортной экспедиции, publicat în Вестник ВАС РФ, 
специальное приложение к N 12 от 12.12.2002 (Federaţia Rusă), p.58-59.

51 Cimil D. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, 
Chișinău, 2006, p.656.
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Contractul de expediţie nu trebuie confundat cu contractul de transport, 
chiar dacă în temeiul contractului de expediţie se prestează și serviciile de 
transport. Obiect al contractului de expediţie constituie prestarea de către ex-
peditor pentru clientul său a serviciilor legate de transportul mărfii, dar nici-
decum transportul propriu-zis al mărfii. Transportul de mărfuri reprezintă 
scopul contractului de transport, pe când scopul contractului de expediţie este 
prestarea serviciilor ajutătoare transportului52.

Același punct de vedere îl exprimă și В.В.Витрянский, că în cazul în care 
expeditorul își asumă obligaţia de a transporta cu propriile puteri marfa la 
punctul de destinaţie, contractul de transport nu are o existenţă de sine stă-
tătoare, ci constituie doar un element al contractului de expediţie. În legătură 
cu aceasta, autorul consideră că asupra contractului de transport trebuie să se 
aplice în mod integral normele contractului de expediţie53.

Mai multe argumente aduce un alt doctrinar rus – Н.В.Морозов, potri-
vit căruia expeditorul poate lua și calitatea de transportator, iar acest lucru se 
întâmplă din două motive: 1) Codul civil admite ca printre serviciile prestate 
de către expeditor să fie și cele de transport de mărfuri; 2) reieșind din meto-
da dispozitivă de reglementare și din principiul libertăţii contractuale, părţile 
sunt în drept să încheie orice contracte juridico-civile, inclusiv cu elemente 
preluate din alte contracte (contracte cu caracter mixt)54.

Într-o altă opinie (С.Ю.Морозов), se atrage atenţia că contractul de trans-
port nu se „înglobează” în contractul de expediţie, deoarece părţile încheie un 
contract mixt, numit contractul de prestare a serviciilor de transport și expe-
diţie55, și care nu angajează după sine amestecul acestor două instituţii juridice.

Până la o anumită etapă a executării contractului de expediţie, rolul dominant 
îl are expeditorul, ulterior se petrece „transformarea” expeditorului în transpor-
tator și din acel moment efecte produce contractul de transport56. Cu alte cuvinte, 
atâta timp cât durează lucrările de expediţie (ambalarea, marcarea, încărcarea, 

52 Морозов С.Ю., op.cit., p.19.
53 Витрянский В.B., op.cit., p.74.
54 Морозова Н.В. Ответственность экспедитора по положениям Союза экспедито-

ров северных стран и гражданскому законодательству РФ: Сравнительный ана-
лиз, publicat în Хозяйство и право (Federaţia Rusă), nr.7, 2000, p.65-66.

55 Cuprinde serviciile de expediţie (ambalare, încărcare, descărcare, curăţire etc.), plus 
transportul.

56 Морозов С.Ю., op.cit., p.19.
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fixarea mărfurilor) rolul principal revine expeditorului, iar din momentul înce-
perii transportului, expeditorul își schimbă denumirea, din expeditor în trans-
portator, efectuând transportul mărfurilor până la punctul de destinaţie.

Pentru a elucida pe deplin problema dată, ne vom referi la prevederile din 
Codul civil al R.M. Conform dispoziţiilor de la art.1082, „expeditorul este au-
torizat, dacă nu s-a dispus altfel, să execute el însuși transportul. Autoriza-
rea există doar în măsura în care este executată obligaţia de a ţine seama de 
drepturile și de interesele clientului. Dacă face uz de dreptul respectiv, atunci 
cărăușul va avea în același timp drepturi și obligaţii de cărăuș”.

Conform explicaţiilor aduse de Dorin Cimil în Comentariul Codului civil al 
R.M., norma de la art.1082 din Codul civil permite expeditorului să execute el 
însuși transportul, activând în postura propriu-zisă de cărăuș. Cu alte cuvinte, le-
gislatorul autorizează expeditorul pentru prestarea serviciilor de transport, dacă 
din anumite motive serviciile respective nu sunt executate de un cărăuș. Drep-
tul expeditorului de a efectua transportul cu forţele proprii reprezintă unul din 
drepturile sale, și nicidecum nu poate modifica natura obligaţiei expeditorului57.

Așadar, înţelesul normei este că legea permite expeditorului să fie și transpor-
tator, însă acest lucru nicidecum nu înseamnă că expeditorul și transportatorul 
s-ar schimba cu locurile. Expeditorul rămâne a fi expeditor până la sfârșitul trans-
portului, doar că el preia asupra sa drepturi și obligaţii de cărăuș (transportator).

10.2.4. Concluzii
Generalizând cele expuse, ajungem la concluzia că contractul de transport 

și contractul de expediţie sunt două contracte numite, diferite unul de celă-
lalt. În Codul civil contractul de transport este reglementat la Capitolul XII, 
„Transportul”, art.980-1029, iar contractul de expediţie – în Capitolul XVI, 
„Expediţia”, art.1075-1085.

De regulă, obiectul contractului de expediţie se reduce la efectuarea unor 
lucrări ajutătoare procesului de transport. Dacă expeditorul își asumă pe lângă 
obligaţia de expediţie și pe cea de transport, atunci obiectul contractului de 
expediţie va fi unul mai larg fiindcă va cuprinde în sine contractul de trans-
port. Același lucru avem și pentru transportator, dacă pe lângă obligaţia de 
transport al mărfurilor preia și obligaţia de expediţie.

57 Cimil D. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, 
Chișinău, 2006, p.659.
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În Codul civil al R.M. se merge pe ideea că în acest caz, în ambele situaţii, 
avem un contract de expediţie, indiferent de faptul dacă părţile au stipulat sau 
nu în contract obligaţia de transport sau de expediţie a mărfurilor.

Singura excepţie în acest sens o găsim în Regulamentul prestării serviciilor de 
transport și expediţie din 09.12.99, potrivit căruia dacă în contractul de expediţie 
a fost prevăzută și obligaţia de transport, contractul se va numi contract de pre-
stare a serviciilor de expediţie și transport. Ideea respectivă a fost preluată, de 
fapt, din legislaţia rusă, în care spre deosebire de Codul civil al R.M., raporturile 
de expediţie sunt reglementate printr-un contract unic: – contractul cu privire 
expediţia din transport (în rusă, „договор транспортной экспедиции”).

Nu interesează faptul dacă transportatorul își asumă, pe lângă obligaţia 
de transport, și cea de expediere, sau invers, expeditorul pe cea de transport, 
deoarece potrivit Regulamentului, se va încheia unul și același contract – con-
tractul de prestare a serviciilor de transport și expediţie. Contractul va fi 
unul mixt, iar raporturilor dintre părţi li se vor aplica elemente ce aparţin 
ambelor contracte, de expediţie și de transport.

10.3. Contractul de expediţie și contractul de mandat
Specificul mandatului constă în faptul că mandatarul își asumă obligaţia 

să acţioneze în numele și pe contul celui care l-a împuternicit, adică mandantu-
lui. Conform definiţiei date de Codul civil, prin contractul de mandat o parte 
(mandant) împuternicește cealaltă parte (mandatar) de a o reprezenta la în-
cheierea de acte juridice, iar aceasta, prin acceptarea mandatului, se obligă să 
acţioneze în numele și pe contul mandantului (art.1030 alin.(1)).

Despre corelaţia care există între expediţie și mandat, putem vorbi numai 
în cazul când expeditorul și-a asumat obligaţia de a efectua careva lucrări (acte 
materiale ori juridice) în numele și pe cheltuiala clientului. În acest context, 
ori de câte ori în contractul de expediţie sunt preluate atribuţii de la contractul 
de mandat (adică expeditorul să activeze din numele și pe contul clientului), 
Codul civil stabilește că raporturilor din contractul de expediţie li se aplică în 
modul corespunzător dispoziţiile referitoare la mandat (art.1075 alin.(3)).

De regulă, împuternicirile ce sunt acordate mandatarului, în baza con-
tractului de mandat, și expeditorului, în temeiul contractului de expediţie, se 
confirmă printr-un document, numit procură. Procura servește ca dovadă a 
respectării formei scrise a contractului de mandat.

Prezenţa procurii nu este o cerinţă obligatorie. În unele cazuri, pentru 
săvârșirea acţiunilor în numele mandantului (clientului), mandatarului (ex-
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peditorului) îi este suficientă doar trimiterea la contractul de mandat, motiv 
pentru care, la art.1075 alin.(2) din Codul civil este stabilit că clientul urmează 
să elibereze expeditorului procură dacă aceasta este necesară pentru executarea 
obligaţiilor contractuale.

Un moment important, ce reflectă asemănarea contractului de mandat cu 
contractul de expediţie, se manifestă prin aceea că ambele contracte fac parte 
din categoria contractelor de prestări servicii58. Totuși, anume în această privinţă 
se găsesc principalele trăsături care delimitează serviciile prestate în baza con-
tractului de mandat de serviciile prestate în temeiul contractului de expediţie.

În primul rând, obiectul contractului de mandat îl formează serviciile ju-
ridice de reprezentare, care nu pot fi materializate, adică săvârșirea de către 
mandatar a actelor juridice în numele și pe contul mandantului (art.1030 Cod 
civil). Spre exemplu, mandantul îl împuternicește pe mandatar să încheie un 
contract de locaţiune, de vânzare-cumpărare, de schimb etc.59 Serviciile pre-
state în baza contractului de expediţie au un obiect mai larg, deoarece cuprind 
atât actele juridice, cât și actele materiale60.

În al doilea rând, sunt foarte rare cazurile când expeditorul se asimilează 
cu un mandatar. De cele mai multe ori, în volumul de împuterniciri oferite ex-
peditorului se include nu doar mandatul, dar și comisionul, intermedierea etc. 
Cu alte cuvinte, în practică expediţia se manifestă mai mult ca contract com-
plex, iar aceasta are influenţă asupra împuternicirilor acordate expeditorului, 
ele constituind un „amestec” al diferitor contracte.

Delimitarea contractului de mandat faţă de contractul de expediţie (dar 
și în raport cu alte contracte civile) se manifestă și prin caracterul fiduciar al 
raporturilor ce iau naștere în baza contractului de mandat. Caracterul fiduciar 

58 De fapt, apartenenţa la categoria contractelor de prestări servicii, denotă interferenţa ju-
ridică nu doar între contractele de mandat și de expediţie, ci și între alte contracte din 
Codul civil al R.M., care la fel au la bază obligaţia de prestare de servicii, cum sunt: con-
tractul de administrare fiduciară (art.1053-1060), contractul de comision (art.1061-1074), 
contractul de depozit (art.1086-1111), contractul de servicii turistice (art.1131-1145) etc.

59 Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III. 
Chișinău: Cartier, 2005, p.304.

60 Actele juridice săvârșite de către expeditor se manifestă prin aceea că el se obligă să 
încheie pentru client un contract de transport, iar dacă este necesar în legătură cu pro-
cesul de transport, și un contract de asigurare de mărfuri, contract de depozit, contract 
privind servicii de pază etc. În schimb prin acte materiale se înţeleg acţiunile ce necesită 
efort fizic, cum sunt: ambalarea, măsurarea, cântărirea, aducerea mărfurilor la locul de 
încărcare, încărcarea, însoţirea, descărcarea, predarea către destinatar.
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se explică prin relaţia strict personală care există între mandant și mandatar. 
Ei se cunosc din timp și își acordă o încredere reciprocă.

Pe când la contractul de expediţie, chiar dacă se conţin clauze potrivit că-
rora expeditorul urmează să acţioneze din numele și pe contul clientului (ca 
și la contractul de mandat), el este departe de caracterul fiduciar. Executarea 
contractului de expediţie se face conform regulilor generale privind executa-
rea obligaţiilor din Codul civil al R.M. (Capitolul IV, art.572-601).

O altă deosebire între mandat și expediţie se manifestă în caracterul one-
ros sau gratuit al contractului. În cazul contractului de mandat, regula ge-
nerală este că contractul poartă caracter gratuit. Contractul de mandat va fi 
oneros numai dacă acest lucru a fost stabilit expres. Potrivit Codului civil al 
R.M., mandantul este obligat să plătească mandatarului remuneraţie numai în 
cazurile prevăzute de lege sau de contract. Mandatul profesional este prezumat 
cu titlu oneros (art.1033 alin.(1)).

Spre deosebire de contractul de mandat, în care prezumţia gratuităţii sale 
este prezentă din start (dacă în lege sau în contractul dintre părţi nu a fost 
stabilit altfel), la contractul de expediţie avem o situaţie inversă, contractul de 
expediţie poate fi doar cu titlu oneros. Expediţia este un contract prestat de 
către profesioniști, la fel cum este în cazul contractelor de comision, transport, 
prestări servicii, leasing, asigurare etc.

Stabilind plata remuneraţiei pentru serviciile de expediţie, legiuitorul indi-
că că aceasta este exigibilă în momentul în care expeditorul a predat transporta-
torului bunul (art.1085 Cod civil). Cu alte cuvinte, ajungem la concluzia că re-
muneraţia constituie elementul obligatoriu al contractului de expediţie, doar 
că plata remuneraţiei nu se face imediat, ci numai după finisarea executării 
obligaţiei contractuale, adică numai după ce mărfurile au fost predate trans-
portatorului. O dată cu predarea mărfurilor, obligaţia expeditorului ia sfârșit.

Dacă în contractul de expediţie lipsește remuneraţia, contractul respectiv 
nu mai reprezintă un contract de expediţie, fiindcă și-a schimbat structura 
lui juridică. Asemenea contract nu va putea fi încadrat în rândul contractelor 
reglementate de Codul civil, de aceea va trece în categoria contractelor juridi-
co-civile nenumite61, luând orice altă denumire. Pe când în cazul contractului 

61 Părţile pot încheia contracte care nu sunt prevăzute de lege (contracte nenumite), pre-
cum și contracte care conţin elemente ale diferitor contracte prevăzute de lege (contrac-
te complexe) (art.667 alin.(3) Cod civil). Așadar, contractele nenumite sunt contractele 
neprevăzute de legislaţie. Se comite greșeală atunci când se atribuie calificativul „con-
tracte numite” doar contractelor din Codul civil. Într-adevăr, majoritatea contractelor 
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de mandat o asemenea problemă nu există, deoarece, așa cum s-a menţionat, 
legea admite caracterul gratuit și oneros al contractului, părţile urmând să 
aleagă felul acestuia.

10.4. Contractul de expediţie și contractul de comision
Noţiunea legală a contractului de comision este dată la art.1061 din Co-

dul civil, potrivit căreea prin contractul de comision, o parte (comisionar) se 
obligă să încheie acte juridice în nume propriu, dar pe contul celeilalte părţi 
(comitent), iar aceasta să plătească o remuneraţie (comision).

Mandatul și comisionul. Codul civil al R.M. nu oferă prea multe detalii 
în privinţa legăturii care există între contractul de comision și contractul de 
mandat, dar prevede că între comitent și comisionar există aceleași drepturi 
și obligaţii ca între mandant și mandatar, cu deosebirile stabilite în prezentul 
capitol (art.1061 alin.(3)).

Principala deosebire între mandat și comision este că în cazul contractului 
de mandat, mandatarul încheie actele juridice din numele și pe contul mandan-
tului său, pe care îl reprezintă, în timp ce la contractul de comision, comisio-
narul încheie aceleași acte juridice din nume propriu și pe contul comitentului.

Bineînţeles, între mandat și comision există și alte deosebiri62. Contractul 
de mandat este un contract de reprezentare, adică mandatarul acţionează din 
numele mandantului, în bază de procură, în timp ce contractul de comision 
nu dă naștere la raporturi de reprezentare63. Comisionarul deși acţionează în 
interesul comitentului, el o face în nume propriu, fapt ce exclude posibilitatea 

juridico-civile sunt reglementate de Codul civil al R.M. (art.753-1397), dar există și alte 
legi, care instituie contracte noi, neprevăzute de Codul civil, cum sunt, spre exemplu, 
contractul de remorcaj și contractul de croazieră din Codul navigaţiei maritime co-
merciale al R.M. Aceste contracte la fel sunt contracte numite. Or, din regula sus-men-
ţionată de la art.667 alin.(3) a Codului civil se deduce clar, că sunt numite contractele 
prevăzute de lege, adică orice alte legi, inclusiv Codul civil. 

62 Mandatarii nu devin parte contractantă în raporturile cu terţii, respectiv nu dobândesc 
pentru sine careva drepturi și obligaţii. Comisionarii dimpotrivă, devin parte la con-
tractele încheiate cu terţii, dobândind drepturi și obligaţii. Mandatarii apar tot timpul 
ca reprezentanţi ai mandantului, încheind actele juridice în numele și pe contul man-
dantului, pe când comisionarii, participă ca subiecte de sine stătătoare la raporturile 
civile și comerciale, iar de procură ei nu au nevoie. 

63 Кротов М.В. Гражданское право. Учебник в 3-х т.: Том 2. – 4-е изд., перераб. и доп.; 
отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. – Москва: ТК Велби, Изд-во „Проспект”, 2005, 
p.656-657.
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apariţiei raporturilor de reprezentare64. Contractul de comision se referă la ca-
tegoria contractelor de prestare a serviciilor de intermediere.

Contractul de expediţie și contractul de comision. Expeditorul se obligă 
să încheie contracte pe contul și în numele celeilalte părţi sau în nume propriu, 
ceea ce înseamnă că el poate activa atât în formula mandatului, cât și în cea a 
comisionului. Acest fapt permite ca asupra raporturilor de expediţie să se aplice 
în mod subsidiar normele corespunzătoare ale mandatului și comisionului65.

Cele mai multe asemănări însă, contractul de expediţie le are cu contractul de 
comision66. În doctrină (В.В.Витрянский) se susţine chiar că contractul de comi-
sion este mai apropiat de contractul de expediţie decât de contractul de mandat67.

În primul rând, atât contractul de comision, cât și contractul de expediţie sunt 
contracte utilizate pe larg în desfășurarea activităţii de întreprinzător68. Comisi-
onarul și expeditorul au calitatea de întreprinzători (comercianţi). Activitatea pe 
care o desfășoară constituie munca lor de bază, de aceea, am putea spune că ei 
desfășoară o activitate profesionistă. Serviciile pe care le prestează se fac doar în 
schimbul unei remuneraţii (ambele contracte poartă caracter strict oneros). Mai 
mult ca atât, remuneraţia din contractul de expediţie este denumită comision 
(art.1075 alin.(1) Cod civil), ca și remuneraţia din contractul de comision.

În al doilea rând, comisionarul și expeditorul săvârșesc acţiunile din nume 
propriu. Aceasta se explică prin faptul că în procesul de încheiere a diferitor 
contracte cu persoanele ce iau parte la raporturile juridice, drepturile și obliga-
ţiile care apar se răsfrâng asupra comisionarului și expeditorului.

În ce privește deosebirile care există între contractul de expediţie și con-
tractul de comision, ele sunt nesemnificative. Distincţia cea mai importantă 

64 În acest context, nu suntem de acord cu profesorii Francisc Deak și Stanciu Cărpenaru, 
potrivit cărora în baza contractului de comision ar apărea un „mandat cu reprezentare 
indirectă” (Deak Fr., Cărpenaru S. Contracte civile și comerciale. Editura Lumina Lex, 
București, 1993, p.329). 

65 Cimil D. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Volumul II. Editura ARC, 
Chișinău, 2006, p.656.

66 Spre exemplu, în legislaţia și doctrina din Franţa, contractul de expediţie poartă denu-
mirea de contract de comision pentru transport.

67 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Дого-
воры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услуг в сфере 
транспорта. Москва: СТАТУТ, 2004, p.667.

68 Expresiile „activitate de întreprinzător”, „activitate de antreprenoriat”, „activitate eco-
nomică”, „activitate comercială”, le considerăm a avea același înţeles (sunt sinonime). 
Este o problemă de uniformizare a terminologiei din legislaţia naţională. În sens larg, 
se are în vedere activitatea de business.
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se reduce la faptul că în contractul de comision, comisionarul de fiecare dată 
acţionează din numele propriu, dobândind din conţinutul actelor juridice pe 
care le încheie, drepturi și obligaţii pe seama sa. Expeditorul însă, încheind 
acte juridice cu terţii, poate acţiona atât din nume propriu, cât și pe numele 
clientului său și în bază de procură (art.1075 alin.(2) și (3) Cod civil)69.

Considerăm că criteriul principal de delimitare a contractului de expediţie 
faţă de contractul de comision urmează a fi făcut după scopul și obiectul con-
tractelor. În cazul contractului de comision, obiectul contractului îl constituie 
încheierea de către comisionar a actelor juridice în nume propriu și pe chel-
tuiala comitentului, iar scopul contractului se reduce la protejarea intereselor 
comitentului în toate aceste acţiuni.

Obiectul contractului de expediţie îl constituie prestarea serviciilor de către 
expeditor, care pot fi acte juridice sau acte materiale, ori ambele în același timp, 
orientate spre organizarea transportului de mărfuri, iar scopul contractului de 
expediţie este deservirea procesului de transport de mărfuri.

Cu alte cuvinte, scopul și obiectul contractului de comision se rezumă la acte 
juridice, indiferent din ce domeniu acestea fac parte, locaţiune, leasing, trans-
port, servicii turistice, comerţul cu amănuntul etc., pe când scopul și obiectul 
în contractul de expediţie sunt focalizate în jurul transportului de mărfuri.

10.5. Contractul de expediţie și contractul de depozit
Definiţia contractului de depozit este dată la art.1086 din Codul civil, po-

trivit căruia prin contract de depozit, o parte (depozitar) se obligă să păstreze 
bunul mobil, predat de cealaltă parte (deponent), o perioadă determinată sau 
nedeterminată, și să-l restituie la cerere.

Contractul de depozit era pe larg utilizat în dreptul privat roman, sub nu-
mele de depositum. Obiect al contractului de depozit putea fi doar un lucru 
mobil. Depozitarul nu putea folosi lucrul dat în păstrare, deoarece ar fi comis 
astfel un furt (furtum usus). Prin esenţă, contractul de depozit era considerat 
un contract real și cu titlu gratuit70.

69 Dacă săvârșește acţiunile din nume propriu, atunci expeditorul își asumă personal toa-
te riscurile și obligaţiile din actele juridice încheiate cu terţii, în schimb dacă o face pe 
numele clientului, drepturile și obligaţiile le asumă clientul. Rămâne la alegerea părţi-
lor să decidă asupra felului contractului de expediţie.

70 Volcinschi V., Cojocari E. Drept privat roman: Curs de prelegeri. Chișinău: „Business-
Elita”, 2006, p.155.
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Contractul de expediţie, ca și contractul de depozit, face parte din grupul 
contractelor de prestare de servicii. La prima vedere, din normele Codului ci-
vil cu privire la contractul de depozit, nu rezultă obligaţia expeditorului de a 
efectua și depozitarea bunurilor. Însă obligaţia de depozitare poate fi prevăzută 
ca o condiţie specială în contractul de expediţie și aceasta reiese din însăși no-
ţiunea contractului de expediţie, potrivit căreea expeditorul se obligă, pe lângă 
încheierea unui contract de transport, să efectueze actele necesare în vederea 
efectuării transportării (art.1075 alin.(1) Cod civil). Cu alte cuvinte, legea nu 
exclude ca în contract să fie prevăzută și obligaţia de depozitare, dacă părţile 
convin la acest lucru.

Prin depozitare urmează să înţelegem păstrarea mărfurilor de către expe-
ditor. În practică, nu ne putem imagina un contract de expediţie în care expe-
ditorul și-ar asuma obligaţii legate de încărcarea, predarea, primirea mărfuri-
lor, dar să nu fie responsabil și pentru păstrarea lor71.

Contractul de expediţie este un contract de sine stătător, dar care cuprinde 
în sine elemente de la diferite contracte, inclusiv de la contractul de depozit. În 
așa mod, dacă am privi separat obligaţiile expeditorului, fiecare dintre ele ar pu-
tea fi încadrată în structura altor contracte, la fel cum este obligaţia de păstrare 
(depozitare) a mărfurilor care se încadrează în modelul contractului de depozit.

Părţile unui contract de expediţie au și o altă soluţie, ca pe lângă contractul 
de expediţie să încheie separat și un contract de depozit. Însă aici apare proble-
ma că dacă pentru fiecare din serviciile prestate de către expeditor s-ar recurge 
la încheierea unor contracte separate cu clientul, atunci din cauza formalităţi-
lor, de la serviciile respective ar refuza atât clientul, cât și expeditorul. De aceea, 
toate serviciile prestate de expeditor, trebuie să reprezinte un proces integru, iar 
reglementarea juridică, trebuie efectuată în cuprinsul unui singur contract72. 
Anume datorită acestui fapt, contractul de expediţie devine raţional și atractiv.

Contractul de depozit și contractul de expediţie se aseamănă și prin aceia că 
obiectul lor material îl constituie bunurile mobile. De asemenea, în ambele cazuri 
bunurile sunt preluate în posesiune, iar folosinţa asupra lor nu se transmite73.

71 Каменков В. Договор транспортной экспедиции и хранение, publicat în Вестник 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (Republica Belarusi), 2008, 
nr.24, p.16. 

72 Каменков В., op.cit., p.17. 
73 În situaţia în care posesiunea s-ar transmite împreună cu folosinţa, atunci nu vom mai 

avea contracte de depozit sau expediţie, ci contracte de locaţiune și comodat. 
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Deosebirea principală se face după scopul contractelor, și anume: scopul 
contractului de depozit este păstrarea mărfurilor o perioadă determinată de 
timp, pe când la contractul de expediţie scopul este altul – pregătirea pentru des-
fășurarea transportului. Prin urmare, scopurile contractelor sunt total diferite.

Păstrarea mărfurilor în contractul de expediţie devine ca ceva accesoriu, 
de rând cu alte acţiuni pe care expeditorul urmează să le efectueze – încărca-
rea, descărcarea, însoţirea mărfurilor etc. Mai mult chiar, depozitarea măr-
furilor poate nici să nu fie prevăzută în contractul de expediţie și în acest caz, 
între contractul de expediţie și contractul de depozit nu va fi nici o legătură.

Un moment important este că depozitul poate fi cu titlu oneros sau cu titlu 
gratuit (art.1089 Cod civil). O altă situaţie însă avem la contractul de expediţie, 
fiindcă contractul poate fi doar cu titlu oneros (art.1075 alin.(1) Cod civil).

11. Contractele privind efectuarea unor lucrări  
 pregătitoare procesului de transport

Obligaţia de transport este considerată nucleul raporturilor din transport. 
Însă alături de transport, pot surveni și alte obligaţii, legate de serviciile de 
transportare, cum sunt cele de pregătire a mărfurilor, bagajelor și vehiculelor 
pentru transport, de perfectare a documentelor, de încărcare, de descărcare ș.a.

11.1. Contracte de prestare a serviciilor conexe
În transportul auto de mărfuri, serviciile legate de încărcarea, descărcarea, 

curăţarea mijlocului de transport etc., se realizează în temeiul unui contract spe-
cial, numit contractul de prestare a serviciilor de expediţie. De fapt, în actele 
normative denumirea acestui contract este redată în mod diferit, și anume: în 
Codul civil – contractul de expediţie, iar în Regulamentul transporturilor auto de 
mărfuri – contractul de prestare a serviciilor de transport și expediţie. În esenţă, 
ambele denumiri au același înţeles și sunt auxiliare procesului de transport74.

Mai dificilă este situaţia în transportul maritim și aerian de mărfuri, de-
oarece nu există încă o legislaţie în problema dată. În practică, lucrările de 
pregătire a procesului de transport se realizează în temeiul contractului de 

74 Atât contractul de expediţie, cât și contractul de prestare a serviciilor de transport și 
expediţie sunt studiate pe larg la Capitolul XVI din manual. 
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handling (transportul aerian)75 și a contractului de prestare a serviciilor de am-
barcaţiune (transportul maritim)76.

Cu referire la transportul aerian menţionăm și contractele de deservi-
re cu hrană a pasagerilor în timpul zborului, contractele de alimentare cu 
combustibil a aeronavei, pe care companiile aeriene le încheie cu companiile 
specializate din incinta aeroportului. În anumite situaţii, se poate recurge și 
la contractele de protecţie, pază și securitate în privinţa mărfurilor, bagaje-
lor și pasagerilor.

În transportul feroviar de mărfuri sunt frecvente situaţiile când întreprin-
derile (fabrici, uzine, întreprinderi de prelucrare și depozitare a mărfurilor etc.) 
au propriile lor linii de cale ferată, așa-numitele linii ferate de acces, prin care se 
face legătura între sediul acelei întreprinderi și linia principală de cale ferată77.

Deși au linii ferate de acces, nu dispun de locomotive și apelează la Î.S. 
„Calea Ferată din Moldova”, solicitând să li se presteze serviciile de tragere a 
vagoanelor la încărcare, descărcare, ridicare, ieșirea la liniile principale de cale 
ferată, alipirea la alte vagoane etc. Toate aceste servicii se prestează contra plată 
și au la bază anumite contracte, prevăzute în Codul transportului feroviar, cum 
sunt: – contractele de deservire a expeditorilor și destinatarilor de mărfuri 

75 Contractul de handling poate avea ca obiect rezervarea spaţiului din aeronavă, încăr-
carea și descărcarea mărfurilor, verificarea calităţii lor, perfectarea pachetului de do-
cumente necesare, supravegherea mărfurilor expediate, efectuarea curăţeniei și dezin-
fectarea în saloanele aeronavelor, deservirea la sol etc. Toate aceste servicii le prestează 
compania specializată Aeroport Handling, ce are încheiate acorduri de colaborare cu 
Aeroportul Internaţional Chișinău și cu majoritatea companiilor aeriene (Portalul ofi-
cial al companiei Aeroport Handling, http://handling.md/# (vizitat 19.10.2010)).

76 Serviciile de ambarcaţiune includ serviciile de intermediere, de remorcaj, de pilotaj, de 
comunicare, de eliminare a deșeurilor, de transbordare, de depozitare, de distribuire și 
alte servicii legate de procesul de transportare a produselor petroliere, a încărcăturilor 
uscate în vrac și în containere, precum și a încărcăturilor obișnuite. Singurul prestator 
de asemenea servicii în Portul Liber Internaţional Giurgiulești este compania Danube 
Logistics SRL (Site-ul oficial al Portului Liber Internaţional Giurgiulești, http://www.
gifp.md/ro/services/logistics-services.html (vizitat 19.10.2011)). 

77 Linia ferată de acces este linia ferată legată cu reţeaua comună a căilor ferate printr-
o cale neîntreruptă cu șine, destinată deservirii anumitor expeditori și destinatari de 
mărfuri (art.3 Codul transportului feroviar). Cu alte cuvinte, este o mică porţiune de 
cale ferată aflată în proprietatea unei organizaţii și are ieșire la linia principală de cale 
ferată. Cel mai frecvent, linii ferate de acces își construiesc fabricile, uzinele, centrele 
industriale, depozitarii și alte organizaţii, pentru a face posibilă aducerea vagoanelor 
până la locul de aflare a mărfurilor. 
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(art.80), contractele de exploatare a liniilor ferate de acces (art.79, 81), con-
tractul de tragere și ridicare a vagoanelor (art.83, 87).

În literatura de specialitate, încadrarea acestor contracte este văzută în mod 
diferit. Astfel, după В.A.Егиазаров, ele reprezintă o varietate a contractelor ce 
se încheie în ramura transportului feroviar78, în timp ce В.В.Витрянский sus-
ţine că ele constituie o varietate a contractelor de organizare a transportului 
de mărfuri79.

În ce ne privește, nu agreăm nici una din opiniile de mai sus, ci sublini-
em că contractele prevăzute la art.79-87 din Codul transportului feroviar sunt 
contracte pregătitoare procesului de transport feroviar de mărfuri. Ele au 
caracter auxiliar transportului de mărfuri, deoarece prin ele nu se realizează 
transportul propriu-zis, ci numai ajută și contribuie la desfășurarea normală a 
procesului de transport.

Părţile contractelor sunt posesorii liniilor ferate de acces și transportatorul 
(Î.S. „Calea Ferată din Moldova”). De regulă, atunci când vorbim de posesori ai 
liniilor ferate de acces, avem în vedere expeditorii sau destinatarii de mărfuri. 
Cu alte cuvinte, părţi la contract pot fi expeditorii ori destinatarii mărfurilor 
pe de o parte, și Î.S. „Calea Ferată din Moldova” prin intermediul subdiviziu-
nile sale, pe de altă parte.

Preţul. Contractele poartă un caracter strict oneros. În schimbul servicii-
lor prestate, calea ferată primește o taxă. Caracterul oneros al contractelor re-
iese din art.80 alin.(1) al Codului transportului feroviar, că „pentru utilizarea 
locomotivelor sale, calea ferată percepe o taxă suplimentară în conformitate cu 
Regulamentul tarifar”.

Termenul. Contractele de exploatare a liniei ferate de acces și contractele de 
tragere și ridicare a vagoanelor se încheie pe un termen de cel mult 3 ani (art.87 
alin.(1)). Timpul aflării vagoanelor și containerelor la încărcare sau descărcare 
se calculează din momentul tragerii lor la locul de încărcare/descărcare a măr-
furilor și până în momentul înștiinţării staţiei de cale ferată că vagoanele sunt 
gata pentru ridicare (art.85 alin.(1)). Alte situaţii care pot surveni între părţi în 
procesul de lucru se reglementează detaliat în contractul de transport.

78 Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебник для вузов. 6-е изд. доп. и перераб. 
Москва: ЗАО „Юстицинформ”, 2008, p.72.

79 Брагинский M.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Дого-
воры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услуг в сфере 
транспорта. Москва: СТАТУТ, 2004, p.350.
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Contractele se încheie în formă scrisă. Ele sunt semnate de conducătorul căii 
ferate (sau, după caz, de șeful staţiei de cale ferată) și de posesorul liniei ferate 
de acces (sau, la indicaţia acestuia, de organizaţia care deservește linia de acces) 
(art.87 alin.(2)). Orice litigii care apar se soluţionează mai întâi între părţi, iar 
dacă divergenţele continuă, atunci prin hotărâre a instanţei de judecată.

11.2. Acordurile (contractele) dintre întreprinderile de transport
Acordurile dintre întreprinderile de transport sunt niște înţelegeri bilate-

rale ce poartă mai mult caracter juridico-administrativ decât juridico-civil80. 
Cu toate că lege le numește „acorduri”, în esenţă ele sunt contracte și generează 
relaţii de colaborare între transportatori. În baza lor, transportatorii încheie 
mai apoi contractele de transport succesiv și combinat de mărfuri, conform 
normelor din Codul civil al R.M.81

Spre exemplu, de pe Aeroportul Internaţional Chișinău aeronavele zboară 
la o distanţă relativ mică. Pentru a ajunge în SUA, Canada, China, Suedia, Da-
nemarca etc., este nevoie a prelua două rute: până la Moscova cu Air Moldova, 
apoi cu Aeroflot până la Pekin. La fel, pentru a ajunge în SUA, se preia avionul 
Air Moldova până la Viena de unde cu avionul companiei aeriene Austrian 
Airlines se ajunge pe aeroportul din Washington. Cu alte cuvinte, pasagerul 
cumpără un singur bilet de călătorie în care se includ două zboruri, efectuate 
prin conexiune, de către companii aeriene diferite.

80 Reprezintă o categorie aparte de contracte care se încheie numai între întreprinderile 
de transport. Scopul încheierii acestora constă în urgentarea procesului de transmitere 
a mărfurilor de la un transportator la altul și în așa mod, urgentarea întregului proces 
de transport. În doctrină (В.А.Егиазаров), se susţine că acordul dintre întreprinderile 
de transport reprezintă acel contract juridico-civil, în conformitate cu care punctele 
de transbordare (staţiile de cale ferată, porturile etc.) se obligă, în schimbul unei taxe, 
să strămute mărfurile dintr-un mijloc de transport în altul, conform regulilor tehnice 
recunoscute, în scopul asigurării continuităţii procesului de transportare a mărfurilor 
(Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебник для вузов. 6-е изд. доп. и перераб. 
Москва: ЗАО „Юстицинформ”, 2008, p.63). Există și opinia (А.Г.Быков și alţii) cu 
care nu suntem de acord, potrivit căreea acordurile respective ar constitui o varietate 
a contractului de transport pe termen lung (Быков А.Г., Половинчик Д.И., Савичев 
Г.П. Комментарий к уставам автомобильного транспорта союзных республик. 
Москва, 1978, p.160). 

81 Contractele de transport succesiv și combinat de mărfuri sunt analizate în paragraful 
următor și ele nu trebuie confundate cu acordurile (contractele) din paragraful respectiv.
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În acest scop, companiile aeriene încheie între ele anumite acorduri de colabo-
rare, numite acorduri privind efectuarea zborurilor în comun. Conform schemei 
respective își desfășoară activitatea majoritatea companiilor aeriene din lume82.

Frecvent, acorduri sunt încheiate între Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și 
singura companie de transport maritim din republică, „Danube” SRL.

Obiectul acordului constă în transportarea mărfurilor până la Portul Liber 
Internaţional Giurgiulești cu trenul, de unde mărfurile sunt preluate, încăr-
cate și transportate până la destinaţie cu transportul maritim. Însă poate fi și 
situaţia inversă, ca mărfurile să fie aduse cu navele maritime, apoi preluate și 
transportate la destinaţie cu transportul feroviar.

Conform art.99 din Codul transportului feroviar, condiţiile de funcţionare 
a staţiei de cale ferată, a porturilor și altor organizaţii de transport care par-
ticipă la traficul mixt direct se stabilesc în acordul principal încheiat pe un 
termen de 5 ani. Modul de elaborare și de încheiere a acordurilor principale se 
stabilește prin Regulamentul transportului de mărfuri în trafic mixt direct83, iar 
litigiile care decurg din acordurile principale se examinează în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.

12. Contractul de prestare a serviciilor de transport și expediţie
12.1. Aspecte generale. Elementele contractului
În cazul în care expeditorul prin contractul de expediţie preia asupra și 

obligaţia de a transporta marfa la punctul de destinaţie, acest contract se va 

82 Mai nou, pasagerii multor companii aeriene beneficiază de călătorii gratuite cu trenul și 
taxiul. Spre exemplu, compania aeriană ÎSCA „Air Moldova” deţine programul Air&Rail 
prin care oferă pasagerilor de pe rutele avia Chișinău-Frankfurt, Frankfurt-Chișinău și 
Chișinău-Munchen, Munchen-Chișinău, servicii gratuite cu trenul și taxiul. Costul călă-
toriei cu transportul feroviar și auto este inclus în costul biletelor de zbor. În mod asemă-
nător se practică transportarea gratuită din aeroportul Domodedovo în centrul orașului 
Moscova, transportul gratuit cu taxiul de la aeroport în centrul orașului Istanbul etc. (A se 
vedea: http://www.airmoldova.md/special-offers-ro/ (vizitat 20.10.2011)). Acest lucru este 
posibil deoarece transportatorul aerian pe de o parte, și transportatorul feroviar sau auto, 
pe de altă parte, au încheiate contracte de efectuare a transportului în comun, de tip aeri-
an-feroviar și aerian-auto. În legislaţia naţională aceste contracte nu sunt reglementate.

83 Deși în Codul transportului feroviar al R.M. se face trimitere la Regulamentul transpor-
tului de mărfuri în trafic mixt direct, spre regret însă, au trecut deja 10 ani de la adoptarea 
codului, iar regulamentul nu a fost aprobat. Problema respectivă, când legea face trimi-
tere la regulamente ce urmează a fi alcătuite și aprobate pe viitor, este una stringentă în 
legislaţia naţională. Tendinţa respectivă în Republica Moldova nu este una corectă. Actul 
normativ trebuie nominalizat numai în cazul existenţei lui, altfel se crează o confuzie. 
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numi contractul de prestare a serviciilor de transport și expediţie, el fiind 
reglementat prin Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie din 
09 decembrie 199984.

Conform actului normativ, prestările serviciilor de transport și expediţie 
constau în organizarea transportării mărfurilor, asigurarea expedierii și primirii 
lor, executarea altor operaţiuni aferente tuturor etapelor de transportare (pct.2). 
În așa mod, distingem că contractul respectiv este alcătuit, de fapt, din două con-
tracte – contractul de transport și contractul de expediţie, care se includ într-un 
singur contract, cel de prestare a serviciilor de transport și expediţie.

La baza reglementării contractului de transport și expediţie stau normele 
din Codul civil consacrate contractului de expediţie (Capitolul XVI „Expe-
diţia”). Am putea spune că contractul de transport și expediţie reprezintă o 
varietate a contractului de expediţie reglementat de Codul civil al R.M.

După cum s-a menţionat, Regulamentul prestării serviciilor de transport și 
expediţie din 09.12.99 este un act normativ care în multe privinţe nu corespun-
de normelor din Codul civil, de aceea, în practică se aplică doar acele prevederi 
care sunt în corespundere cu legea civilă85.

Părţile contractului. În contractul de prestare a serviciilor de transport 
și expediţie, expeditorul mai este numit și agent transportator contractual. 
De iure vorbind, el nu este transportator, însă legea îi permite să efectueze 
transportul de mărfuri prin asumarea obligaţiilor transportatorului (pct.3). 
El rămâne a fi expeditor pe tot parcursul transportării mărfii, doar că în baza 
contractului de transport și expediţie, lui i se conferă și drepturi de transpor-
tator. De aceea, nu putem vorbi că expeditorul și-ar schimba calitatea sa, din 
expeditor în transportator. O asemenea afirmaţie ar fi eronată din motiv că 
obiectul contractului de transport și expediţie îl constituie activitatea de ex-
pediţie în sens larg, în care se include și transportul mărfii, ca acţiune de rând, 
alături de ambalarea, marcarea, pachetarea, cântărirea mărfurilor, executarea 
lucrărilor de încărcare-descărcare ș.a.

Cel de-al doilea subiect al contractului este beneficiarul, adică clientul. Be-
neficiar poate fi orice persoană fizică și juridică și nu contează dacă exercită sau 
nu activitatea de întreprinzător. În cazul persoanelor juridice, nu are impor-
tanţă forma de organizare juridică, iar în cazul persoanelor fizice, nu intere-
sează statutul acestora. Dacă beneficiarul este persoană fizică, atunci raportul 

84 Trimiterea la actul normativ o vom face fără a specifica de fiecare dată denumirea sa. 
85 Cel dintâi „defect” al Regulamentului prestării serviciilor de transport și expediţie din 

09.12.99, constă în faptul că nu are indicat numărul aprobării sale, ci numai data și anul.
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juridic va fi reglementat și de normele Legii nr.105-XV din 13.03.2003 privind 
protecţia consumatorilor.

Obiectul contractului îl constituie serviciile de transport și expediţie la 
care se angajează expeditorul.

Tipurile serviciilor de transport și expediţie sunt indicate expres la pct.5 
din Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie din 09.12.99, și 
acestea sunt: – ambalarea (despachetarea), marcarea, pachetarea, trierea și păs-
trarea mărfurilor; – cântărirea mărfurilor; – executarea lucrărilor de încărca-
re-descărcare; – fixarea, acoperirea și legarea mărfurilor, punerea la dispozi-
ţie a dispozitivelor și materialelor necesare în aceste scopuri; – recepţionarea 
mărfurilor de la depozitul beneficiarului sau de la transportator, transportarea 
și predarea lor la depozit sau nemijlocit transportatorului pentru a fi livrate la 
destinaţie; – organizarea transportării mărfurilor până la destinaţie; – întoc-
mirea documentelor de transport; – însoţirea și paza mărfurilor pe parcurs; 
– achitarea remuneraţiei pentru transporturile efectuate; – asigurarea măr-
furilor; în cazul transporturilor internaţionale – ajutor privind formalităţile 
vamale și aplicarea vizelor în pașapoarte; – calcularea volumului de încărcare 
a mijloacelor de transport, întocmirea schemelor de amplasare și fixare a măr-
furilor, precum și alte servicii ce ţin de activitatea largă a transportării.

Este important că în obiectul contractului de prestare a serviciilor de trans-
port și expediţie, părţile trebuie să evite formulările abstracte și cu înţeles ge-
neral. În obiectul contractului este necesar de a concretiza care anume acţiuni 
vor fi realizate de către expeditor. Trebuie stabilite cu exactitate tipul, greutatea, 
particularităţile mărfurilor, precum și celelalte operaţiuni aferente transportării.

Contractul de prestare a serviciilor de transport și expediţie se încheie în 
formă scrisă.

12.2. Particularităţile contractului de prestare  
 a serviciilor de transport și expediţie

Contractul de transport și expediţie reprezintă un contract distinct de alte 
contracte juridico-civile, însă construcţia juridică a acestuia este una comple-
xă și cuprinde elemente proprii mai multor contracte, fără ca prin aceasta să fie 
schimbat caracterul unitar al contractului.

În primul rând, toate acţiunile efectuate de expeditor constituie un proces unic, 
a cărui reglementare juridică poate fi realizată doar în limita unui singur contract.

În al doilea rând, unitatea procesului respectiv este confirmată prin îmbi-
narea a două contracte de bază, contractul de transport și contractul de expedi-
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ţie. În lipsa unuia dintre aceste două contracte, nu poate exista nici contractul 
de prestare a serviciilor de transport și expediţie. O asemenea legătură contri-
buie la evidenţierea ambelor activităţi, atât de transport, cât și de expediţie, iar 
corelaţia lor să devină într-atât de specifică, încât să-și contureze importanţa 
printre alte obligaţii juridico-civile și să fie reglementată de Regulamentul pre-
stării serviciilor de transport și expediţie ca instituţie juridică separată.

În al treilea rând, specificul obiectului contractului de prestare a serviciilor 
de transport și expediţie se reduce la aceea că toate serviciile prestate de către 
expeditor în folosul beneficiarului sunt orientate spre un scop unic – efectua-
rea transportului de mărfuri.

Anume criteriul respectiv (transportarea mărfurilor) permite a delimita ser-
viciile de expediţie realizate în cadrul contractului de prestare a serviciilor de 
transport și expediţie, faţă de alte acţiuni similare, care la fel contribuie la de-
servirea subiecţilor procesului de transport și sunt prestate de către organizaţii 
specializate, cum ar fi, spre exemplu, de agenţiile de pază, cu care se încheie con-
tractul de prestare a serviciilor de pază și securitate, pentru menţinerea securi-
tăţii mărfurilor în perioada aflării ei la depozit și pe tot parcursul transportării.

În prezent se duc discuţii asupra contractului de prestare a serviciilor de 
transport și expediţie cu elemente de internaţionalitate. Lipsa unor norme 
internaţionale uniforme ce ar reglementa raporturile date, a determinat cre-
area unei organizaţii specializate – Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de 
Expeditori, care are aprobate mai multe reguli de prestare a serviciilor de ex-
pediţie și transport.

După natura lor juridică, regulile respective sunt considerate uzanţe co-
merciale și poartă un caracter recomandativ, iar dacă la încheierea contractu-
lui de transport și expediţie părţile își dau acordul ca contractul să fie supus 
acestor reguli, atunci regulile devin obligatorii pentru părţi86.

12.3. Încheierea contractului de prestare  
 a serviciilor de transport și expediţie

Serviciile de transport și expediţie pot fi prestate pentru orice persoană, 
fizică sau juridică, indiferent dacă desfășoară sau nu o activitate de întreprin-
zător. Prestarea acestor servicii se efectuează în baza comenzii și poate include 

86 Левин Э. О некоторых проблемах квалификации договора транспортной экспеди-
ции в национальных правовых системах, publicat în Хозяйство и право (Federaţia 
Rusă), 2005, nr.10, p.39-40.

655C a p i t o l u l  X V I I I



orice acţiuni de încărcare, descărcare, expediere, ambalare și transportare a 
bunurilor (obiecte de uz casnic, bagaje și alte bunuri) (pct.12).

Comanda de expediţie se completează de către beneficiar, în formă scrisă, 
și este adresată expeditorului. Primind comanda de expediţie, expeditorul este 
obligat să o examineze în timp util și să ofere beneficiarului un răspuns cu 
privire la acceptul de a presta serviciile de expediţie sau de refuz în efectuarea 
lor, în acest caz fiind necesar de a indica și temeiurile refuzului. Importanţa 
juridică a comenzii de expediţie se exprimă prin aceea că ea reprezintă o ofertă 
parvenită din partea beneficiarului, iar acceptul scris al expeditorului consti-
tuie încheierea contractului de transport și expediţie87.

Prestarea serviciilor de transport și expediţie se efectuează doar în temeiul 
contractului de transport și expediţie, care se încheie între beneficiar și ex-
peditor. Conform pct.13 din Regulamentul prestării serviciilor de transport și 
expediţie, în baza contractului de transport și expediţie, expeditorul se obligă 
contra plată în numele și din contul beneficiarului să presteze sau să organize-
ze prestarea serviciilor ce ţin de transportarea mărfurilor.

Contractul se încheie în formă scrisă și trebuie să conţină următoarele con-
diţii: denumirea și adresa părţilor; obiectul contractului; drepturile și obligaţi-
ile expeditorului și ale beneficiarului; calculele plăţii pentru transporturi; res-
ponsabilităţile părţilor, dar și alte prevederi la care părţile au ajuns de comun 
acord (pct.14). Modelul contractului de transport și expediţie este stabilit în 
anexa nr.1 la Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie.

Împreună cu primirea plăţii și a mărfurilor, expeditorul mai primește de 
la beneficiar și un document, numit dispoziţie de expediere. Dispoziţia de ex-
pediere se întocmește în scris, iar modelul ei este prevăzut în anexa nr.2 la 
Regulamentul prestării serviciilor de transport și expediţie. Expeditorul începe 
organizarea activităţii sale doar în momentul când beneficiarul îi eliberează 
dispoziţia de expediere88.

În cazul necesităţii îndeplinirii comenzii urgente, expeditorul poate primi 
dispoziţia de expediere verbal sau prin telefon, dar cu confirmarea ulterioară 
obligatorie a comenzii în scris în termen de 10 zile (pct.19).

87 Данилина И.Е. Особенности оформления договора транспортной экспедиции, 
publicat în Хозяйство и право (Federaţia Rusă), 2009, nr.4, p.62-63.

88 În afară de contract și dispoziţia de expediere, se întocmesc și alte documente de transport, 
cum sunt: certificatul de conformitate, certificatul fitosanitar, documentele vamale ș.a.
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12.4. Obligaţiile părţilor și răspunderea pentru prejudiciile cauzate
Obligaţiile părţilor reies din contractul încheiat, precum și din Regulamen-

tul prestării serviciilor de transport și expediţie (pct.24-28). Potrivit Regula-
mentului, expeditorul este obligat:
– să îndeplinească cu exactitate indicaţiile primite de la beneficiar89. Dacă 

aceste indicaţii împiedică transportarea economicoasă și sigură a mărfuri-
lor, expeditorul trebuie să atragă atenţia beneficiarului asupra acestui fapt.

– să informeze imediat beneficiarul despre imposibilitatea executării con-
tractului;

– să prezinte la timp mijloacele de transport, în stare tehnică bună și în ter-
menul convenit în contract.
Expeditorul are dreptul să antreneze persoane terţe pentru executarea con-

tractului. El poate selecta la dorinţă transportatorii, mijloacele de transport, 
itinerarele de transportare. Expeditorul poate efectua transportul mărfurilor 
și cu vehicule proprii, fără a apela la companiile de transport (pct.24-25).

La rândul său, beneficiarul este obligat:
– să elibereze expeditorului dispoziţia de expediere;
– să prezinte mărfurile spre transportare în volumul preconizat și în terme-

nul convenit cu expeditorul;
– să comunice expeditorului la timp toată informaţia necesară pentru efectua-

rea transportului de mărfuri, să pună la dispoziţia expeditorului toate docu-
mentele necesare. Să indice asupra proprietăţilor deosebite ale unor mărfuri, 
care pot cauza prejudicii altor mărfuri, persoanelor și mediului; să atragă 
atenţia asupra predispunerii mărfurilor la alterare rapidă și descompunere;

– să compenseze expeditorului toate cheltuielile de îndeplinire a dispoziţiei 
de expediere a mărfurilor;

– să achite expeditorului plata convenită în conformitate cu contractul de 
transport și expediţie (pct.28).
Expeditorul poartă răspundere de prejudiciul cauzat beneficiarului din ca-

uza pierderii sau deteriorării mărfurilor, precum și pentru reţinerea furnizării 
mărfurilor, dacă circumstanţele care au provocat această pierdere, deteriorare 
sau reţinere au avut loc în timpul aflării mărfurilor la dispoziţia lui.

89 Prin beneficiar se are în vedere clientul. 
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Prin excepţie, conform prevederilor de la pct.30 din Regulament, expedito-
rul nu va purta răspundere pentru:
– bunurile sau mărfurile periculoase sau ușor alterabile, dacă în privinţa lor 

a fost făcută o declaraţie specială;
– pierderile, care au avut loc din cauza reţinerilor și dacă această răspundere 

nu a fost exprimată în scris;
– lipsa conţinutului dinăuntrul ambalajului, dacă marfa a fost primită (trans-

misă) în ambalaj nedeteriorat;
– pierderile în rezultatul delapidării mărfurilor de pe mijloacele de transport 

(cu excepţia transportului propriu), dacă altele nu sunt stipulate în contrac-
tul de prestare a serviciilor de transport și expediţie;

– de consecinţele potenţiale ale datelor incomplete indicate în dispoziţie.
Beneficiarul poartă răspundere materială pentru prejudiciul cauzat expe-

ditorului: prin îndeplinirea neconformă a condiţiilor contractului; neprezen-
tarea mărfurilor spre transportare; prin acţiuni care au provocat staţionarea 
neproductivă a mijloacelor de transport (pct.31).

Pe lângă prevederile stabilite în Regulamentul prestării serviciilor de transport 
și expediţie, în contract expeditorul și beneficiarul pot stipula și alte drepturi, obli-
gaţii sau situaţii de răspundere, cu condiţia ca acestea să nu contravină legislaţiei.

12.5. Speţă din practica judiciară a Curţii Supreme  
 de Justiţiei a Republicii Moldova

La încheierea contractului de expediţie, în contract părţile trebuie să pre-
vadă cu precizie ce fel de contract încheie și care este volumul împuternicirilor 
pe care clientul i le acordă expeditorului. Or, după executarea contractului, 
sunt frecvente cazurile când clientul refuză achitarea integrală a preţului, mo-
tivând că în realitate nu a avut în vedere un contract de transport, ci contract 
de expediţie sau invers.

Cu alte cuvinte, la momentul încheierii contractului, se crează o eroare 
(sau chiar dol, când una din părţi încearcă să tragă anumite foloase din aceas-
ta) asupra obiectului contractului. Ca exemplu, aducem o decizie de speţă din 
practica Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.

Între „CC” și „MM” a fost încheiat contractul de transport și expediţie pen-
tru un termen de un an. Potrivit contractului, „CC” s-a obligat să transporte 
din Germania (or.Hamburg) în Republica Moldova (mun.Chișinău) marfă 
primită în baza comenzilor. Transportatorul putea efectua transportarea cu 
vehicule proprii sau cu vehicule atrase din altă parte.
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Având calitatea contractuală de cărăuș general, „CC” a încheiat un contract 
de transport unitar al mărfii cu transportatorul SRL „Exim-Trans”, prin care 
ultimul s-a obligat de a transporta marfa, primindu-o din Germania (14 tone 
de electrocasnice). În acest scop, ambele părţi au semnat și au ștampilat con-
tractul-comandă de transport nr.0213, pe ruta or.Hamburg – mun.Chișinău.

La locul încărcării mărfii, în or.Hamburg, au fost perfectate actele necesare 
(CMR-ul, Carnet-Tirul, eliberat Invois-ul). Șoferul a semnat primirea mărfii 
spre transportare, fapt confirmat documental și a plecat cu marfa. Peste câteva 
zile s-a constatat că încărcătura așa și nu a ajuns în ţară. Vehiculul a fost desco-
perit de organele de poliţie în or.Berlin din Germania, dar fără marfă și șofer, 
acesta fiind dispărut.

Fiind răspunzător faţă de firma „MM”, reclamantul a fost nevoit să o des-
păgubească pentru încărcătura pierdută, transferând în contul acesteea 75.298 
dolari SUA, sumă pe care în instanţa de judecată o cere, pe calea acţiunii de 
regres, de la pârât. Pârâtul însă, susţine că contractul-comandă de transport 
pe ruta or.Hamburg – mun.Chișinău a fost încheiat în baza unei erori conside-
rabile cu privire la natura actului juridic, el neavând intenţia de a transporta 
încărcătura indicată în această comandă de transport. Atunci când a încheiat 
contractul, el a avut în vedere contractul de expediţie, prin care s-a angajat să 
găsească un transportator cu care să încheie, pe contul clientului, un contract 
de transport al mărfurilor (electrocasnice) pe ruta or.Hamburg – mun.Chiși-
nău. În opinia pârâtului, relaţiile dintre el și „CC” sunt reglementate de Capi-
tolul XVI din Codul civil, intitulat „Expediţia”, art.1075-1085, el angajându-se 
să presteze servicii de expediţie, dar nu de transport.

Curtea Supremă de Justiţie susţine că sunt declarative afirmaţiile pârâtului 
precum că s-a obligat doar să găsească un transportator pentru „CC” și să în-
cheie contract de transport cu acesta, pe contul „CC”. Probe pertinente în acest 
sens nu au fost prezentate. Este greșită și concluzia instanţelor judecătorești 
inferioare, precum că între „CC” și „Exim-Trans” existau raporturi juridice 
de expediţie. Or, faptul că „Exim-Trans” și-a asumat obligaţia de transportare 
a mărfii (electrocasnice) pe ruta or.Hamburg – mun.Chișinău, rezultă atât din 
contractul-comandă de transport semnat și ștampilat de ambele părţi, cât și 
din alte probe anexate la dosar.

În concluzie, Curtea Supremă de Justiţie se pronunţă că instanţele de fond și 
apel au calificat greșit statutul pârâtului și în mod ilegal l-au eliberat de răspun-
dere, atribuindu-i eronat calitatea de expeditor, în locul celei de transportator. 
Or, actele cauzei atestă că SRL „Exim-Trans” și-a manifestat atitudinea neglijen-
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tă la executarea obligaţiilor sale contractuale, pe risc propriu a încredinţat exe-
cutarea comenzii reclamantului unei alte companii de transport, necunoscute, la 
care în mod unilateral a transferat dreptul de a îndeplini funcţiile sale.

Colegiul economic conchide că SRL „Exim-Trans” urmează să compensez 
prejudiciile cauzate de acţiunile sale. În temeiul art.1025 Cod civil, potrivit că-
ruia cărăușul ce a efectuat despăgubirea are drept de regres împotriva cărăuși-
lor vinovaţi de producerea prejudiciului, SRL „Exim-Trans” îl va despăgubi pe 
reclamant la suma de 75.298 dolari SUA, în lei moldovenești, conform cursului 
valutar stabilit de BNM la data executării hotărârii judecătorești. De la pârât 
s-a încasat și taxa de stat în mărime de 54.273 lei90. 

90 Decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova 
din 11 martie 2010, dosarul nr. 2rae-19/10, publicată pe site-ul oficial al Curţii Supre-
me de Justiţie a R.M., http://csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202rae-19-
10%20SA%20Centru%20de%20Comert%20vs%20SRL%20Exim-Trans.pdf (vizualizat 
01.10.2011). Printr-o opinie separată la dosar, președintele completului de judecată (ju-
decătorul Natalia Moldovanu), și-a exprimat dezacordul în legătură cu decizia celorlalţi 
4 judecători din complet, aducând mai multe argumente că contractul este totuși unul 
de expediţie, dar nu de transport, cum au decis membrii completului. Opinia separată 
a judecătorului este anexată în scris la Decizia Colegiului economic al Curţii Supreme 
de Justiţie a R.M. din 11.03.2010, dosarul nr.2rae-19/10, și poate fi consultată pe site-ul 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.
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„Apreciez că lucrarea „Dreptul transporturilor” elaborată de dr. Iurie Mihalache 
-

(Prof. univ. Dr. Honoris Causa Ioan LEȘ, Decanul Facultăţii de Drept  
„Simion Bărnuţiu” din Sibiu, România)

„ … Autorul a reușit să sintetizeze aspecte fundamentale ale Dreptului trans-
porturilor din Republica Moldova și să prezinte o lucrare valoroasă, cu multiple 
idei noi, care constituie contribuţii personale la cunoașterea mai profundă a do-
meniului cercetat”.

(Prof. univ. Dr. Vasilica NEGRUŢ, Decan al Facultăţii de Drept,  
Universitatea „Danubius” Galaţi, România)

„Pentru a sublinia calitatea manualului elaborat de domnul Iurie Mihalache, 
apreciem că acesta este judicios structurat și bine proporţionat. Autorul și-a propus, 
și noi considerăm că a reușit ca, într-o manieră sintetică, sistematizată, să ofere prin 
manualul elaborat principalele noţiuni necesare înţelegerii și însușirii din punct de 
vedere teoretic, dar și practic a principalelor instituţii ale dreptului transporturilor”.

(Prof. univ. Gheorghe DURAC, Șeful Catedrei Drept privat, Universitatea  
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România)

„Este meritul autorului că a realizat o analiză pertinentă a ramurii transpor-

transporturilor rutiere, feroviare, maritime și aeriene”.
(Prof. univ. Dr. Dumitru MAZILU, Facultatea de Știinţe Juridice  

și Administrative, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București;  
Ex-Președinte al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional)

„ … Manualul elaborat de dl Iurie Mihalache poartă caracter de noutate în 

să recomand publicarea acestei lucrări”.
(Prof. univ. Dr. Nicolae VOICULESCU, Prodecan al Facultăţii de Drept,  

Universitatea „Titu Maiorescu” București, România)

-
torul a avut în vedere peste 100 de lucrări din literatura de specialitate moldove-
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nească, română, rusă, franceză și sovietică. În plus, a fost analizată legislaţia și 
practica instanţelor judecătorești, autorul având în vedere și acte normative sau 
jurisprudenţă a altor state.

Cu sincere felicitări pentru domnul dr. Iurie Mihalache, îmi exprim acordul 
pentru aprobarea și publicarea manualului de „Dreptul transporturilor””.

(Prof univ. Dr. Gheorghe PIPEREA, Facultatea de Drept,  
Universitatea din București, România)

„Lucrarea de faţă a reprezentat o provocare în momentul în care mi s-a propus 
elaborarea unei recenzii. Cu toate că Dreptul transporturilor nu se află în centrul 
preocupărilor mele de documentare, cu această ocazie, autorul Iurie Mihalache, 
doctor lector la Universitatea de Stat din Moldova, mi-a incitat curiozitatea”.

(Prof. univ. Dr. Ion TURCU, Facultatea de Drept,  
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România)

„ … Manualul reprezintă o lucrare valoroasă, cu numeroase contribuţii perso-
nale bine fundamentate. Lucrarea dată va umple cu certitudine un gol resimţit la 
acest capitol în ambele state de pe malurile Prutului.

Felicitându-l din toată inima pe dl dr. Iurie Mihalache pentru reușita lucrării, 
îmi exprim deplinul meu acord pentru aprobarea și publicarea ei”.

(Prof. univ. Dr. Ioan MACOVEI, Facultatea de Drept,  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România)

„ … Apreciind stilul personal al autorului, având în vedere și garanţiile de ex-
celenţă ale acestuia, așa cum pot fi ele deduse din propriul său cursus honorum, 
mă simt îndreptăţit să aprob și să recomand manualul propus de domnul lector dr. 
Iurie Mihalache în vederea publicării ca material didactic și știinţific de referinţă. 
Adaug acestui acord și recomandărilor mele, sincere felicitări autorului”.

(Prof. univ. Dr. Valeriu M. CIUCĂ, Facultatea de Drept,  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România)

„În condiţiile în care contractul de transport este atât de frecvent utilizat în 
lumea afacerilor, cercetarea lui este actuală și utilă, studiul cuprinzând cu genero-
zitate toate categoriile de transporturi. M-a impresionat volumul de muncă depus 
de dl dr. Iurie Mihalache pentru cunoașterea problemelor unui domeniu atât de 
vast, precum transporturile”.

(Prof univ. Dr. Ștefan SCURTU, Facultatea de Drept,  
Universitatea din Craiova, România)
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