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Persoana fizică – cumpărător (consumator), în 
cadrul contractului de vânzare-cumpărare de 

bunuri pentru consum, beneficiază nu numai de drep-
turile prevăzute de Codul civil, ci şi de cele oferite 
consumatorului conform Legii  privind protecţia con-
sumatorilor şi de alte acte subordonate legii (Regulile 
de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de măr-
furi alimentare şi nealimentare, adoptate prin Hotărâ-
rea Guvernului nr.65 din 26.01.2001 [1]; Regulile de 
înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de 
garanţie, adoptate prin Hotărârea Guvernului nr.1465 
din 08.12.2003 [2]; Regulamentul cu privire la modul 
de gestionare al Registrului de reclamaţie, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.1141 din 04.06.2006 [3]).

Persoana fizică apare în calitate de consumator, 
atunci când procură un bun din reţeaua de comerţ cu 
amănuntul, beneficiind de o protecţie mai sporită de-
cât alte persoane. Protecţia dată poate fi privită sub 
două aspecte, şi anume:

aspect material;• 
aspect procesual.• 

În ceea ce se referă la măsurile materiale, putem 

menţiona următoarele: remedierea viciilor constatate 
şi repararea prejudiciului cauzat. Această posibilita-
te este prevăzută în art.6 lit.c) din Legea 105/2003 şi 
pct.2 din HG nr. 1465/2003. Astfel, în cazul consta-
tării de către consumator a unor deficienţe ale produ-
selor procurate, despre care consumatorul nu a fost 
informat şi acestea nu-i sunt imputabile, consumato-
rul, în cadrul termenului de garanţie sau termenului 
de valabilitate, iar pentru vicii ascunse – pe durata de 
funcţionare, prin depunerea reclamaţiei către vânzător 
poate pretinde, la opţiunea sa:

înlăturarea gratuită a deficienţelor produsului;• 
înlocuirea gratuită a produsului necorespunzător • 

cu un produs similar de calitate adecvată;
înlocuirea cu un produs similar de alt model;• 
reducerea corespunzătoare a preţului produsului • 

necorespunzător;
restituirea contravalorii produsului necorespun-• 

zător;
recuperarea prejudiciului, inclusiv prejudiciului • 

moral;
Remedierea gratuită a deficienţelor sau recu-
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Acest articol familiarizează persoana fizică, în calitate de consumator, cu drepturile consumatorului în cazul procurării 
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În cazul când consumatorul a procurat un produs cu deficiențe, el are dreptul de a înainta o reclamație cu privire la 
remedierea deficiențelor depistate – despăgubirea pierderilor superite (restituirea contravalorii sau reducerea prețului, 
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perarea cheltuielilor în legătură cu remedierea 
acestora de către consumator. În cazul în care con-
sumatorul a procurat un produs cu deficienţe, el are 
dreptul de a înainta o reclamaţie cu privire la remedi-
erea deficienţelor depistate. Vânzătorul, sau producă-
torul, este obligat să înlăture deficienţele constatate 
în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii 
reclamaţiei. Vânzătorul va fi obligat să suporte toate 
cheltuielile legate de operaţiile de repunere în func-
ţiune a produselor necorespunzătoare în cadrul ter-
menului de garanţie sau valabilitate, iar pentru vicii 
ascunse – în cadrul duratei de funcţionare, precum şi 
cheltuielile ocazionale de transportare, manipulare, 
diagnosticare, expertizare, demontare etc. În cazul în 
care pentru remedierea deficienţelor apărute este ne-
voie de a reţine produsul, vânzătorul este obligat să 
elibereze consumatorului o dovadă în formă scrisă, 
care să conţină elementele de identificare a sa şi a 
produsului reţinut, precum şi termenul de soluţiona-
re a reclamaţiei. Pentru încălcarea termenului de 14 
zile, vânzătorul achită consumatorului pentru fiecare 
zi (oră, dacă termenul este prevăzut în ore) depăşită 
o penalitate în mărime de 5% din preţul produsului, 
serviciului în vigoare la data examinării reclamaţiei 
consumatorului. Dar plata efectuată nu-1 exonerează 
pe vânzător de îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin 
faţă de consumator (art.32 alin.(1) Legea 105/2003). 
Vânzătorul însă are posibilitate de a refuza satisfac-
ţia pretenţiilor consumatorului, în cazul în care vor 
dovedi vina consumatorului în ceea ce priveşte de-
ficienţele apărute la produsul vândut, prin expertiza 
termică efectuată de o terţă parte competentă în do-
meniu, abilitată în conformitate cu legislaţia, într-un 
termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data 
înaintării pretenţiei de către consumator.

Vânzătorul va efectua expertiza dată din contul 
său. Consumatorul este în drept să participe la ex-
pertiză personal sau prin reprezentanţii săi (pct.4 HG 
nr.65/2001). Expertiza se efectuează la solicitarea 
vânzătorului de către: Camera de Comerţ şi Industrie 
şi subdiviziunile ei teritoriale; Centrul Naţional de 
Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei; 
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe 
lângă Ministerul Finanţelor – pentru articole din meta-
le preţioase şi pietre preţioase; instituţiile (organizaţii-
le) ce dispun de licenţă pentru activitatea de efectuare 
a expertizei mărfurilor; comisia de expertiză formată 
din reprezentanţii vânzătorului şi organului ce efectu-
ează expertiza, cu participarea consumatorilor (în caz 
de necesitate, se invită reprezentanţii producătorului). 
Produsele reclamate nu pot fi expertizate de labora-
torul care a efectuat încercările produsului în scopul 
evaluării conformităţii. În cazul unor vicii ascunse, 
apărute după expirarea termenului de garanţie, terme-
nul stabilit de 14 zile calendaristice curge de la data 
finalizării expertizei termice efectuate de o terţă par-

te competentă în domeniu. Timpul în decursul căruia 
produsul nu a fost utilizat, din cauza remedierii defici-
enţelor, prelungeşte, în mod corespunzător, termenul 
de garanţie. El curge din momentul sesizării în scris 
a vânzătorului până la aducerea produsului în stare 
de funcţionare corespunzătoare. În cazul produselor 
electrice de folosinţă îndelungată, vânzătorul este 
obligat, la prezentarea de către consumator a pretenţi-
ei întemeiate referitor la deficienţele produsului care 
nu-i sunt imputabile şi care urmează a fi remediate, să 
pună la dispoziţia acestuia gratuit, în termen de 3 zile, 
pe perioada remedierii, un produs similar, suportând şi 
cheltuielile de transportare şi manipulare. La înlătura-
rea deficienţelor prin înlocuirea unei piese de schimb 
sau a unei părţi componente a produsului, pentru care 
sunt stabilite termene de garanţie, termenul de garan-
ţie pentru noile piese de schimb sau părţile componen-
te se calculează din ziua eliberării produsului reparat 
către consumator. În practică, prin Decizia Colegiului 
civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Su-
preme de Justiţie din 03 noiembrie 2010, pronunţa-
tă în dosarul nr.2ra-1437-10 a fost respinsă acţiunea 
reclamantei Valentina Cucu împotriva SRL„Ungar” 
cu privire la repararea prejudiciului material şi moral 
prin care a solicitat înlocuirea încălţămintei sau resti-
tuirea contravalorii acestuia şi repararea prejudiciului 
moral. Instanţa de recurs a respins acţiunea pe motiv 
că reclamanta nu a prezentat încălţămintea respectivă 
pentru a determina din vina cui au apărut deficienţele 
la produsul vândut. De asemenea, nu a fost prezentată 
încălţămintea a cărei contravaloare se cere. Relaţiile 
din speţă sunt guvernate de Legea 105/2005 (art. 18 
alin.(l)), HG nr. 1465/2003 (pct.2). Actele enunţate sti-
pulează că vânzătorul, prestatorul de servicii se obligă 
a remedia defectele apărute la produs, înlocuirea gra-
tuită a acestuia doar în cazurile când aceste defecte nu 
sunt imputabile consumatorului. Adică, legislatorul 
prevede un singur temei de refuz în remedierea defi-
cienţelor la produs, şi anume, când aceste deficienţe 
sunt imputabile consumatorului, în atare circumstanţe, 
instanţele de judecată urmau a stabili dacă televizorul 
reclamantului este cu defecte şi dacă aceste defecte 
sunt imputabile consumatorului. Astfel de momente 
pot fi stabilite prin diferite metode, expertiza fiind una 
din ele. Colegiul mai reţine că refuzul reclamantului 
de a efectua unele acţiuni la care este obligat urmează 
a fi apreciat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Reducerea corespunzătoare a preţului de cumpă-
rare a bunului. La cererea consumatorului privind 
reducerea preţului mărfii, noul preţ se stabileşte prin 
înţelegerea părţilor, iar în caz de litigiu – prin experti-
ză. În acest caz, noul preţ poate fi stabilit prin scăde-
rea din preţul iniţial a costului reparaţiei sau a sumei 
reducerii prevăzute în actul de expertiză.

Preschimbarea gratuită a mărfii cu vicii cu o 
marfă similară de calitate adecvată. Înlocuirea 
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gratuită a produsului cu vicii în cadrul termenului de 
garanţie sau termenului de valabilitate, vicii care nu 
sunt imputabile consumatorului, se face necondiţi-
onat de vânzător, într-un termen de cel mult 14 zile 
calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către 
consumator sau în termenul stabilit prin contract, iar 
în caz de încălcare a termenelor prevăzute, vânzăto-
rul, prestatorul achită consumatorului pentru flecare 
zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită 
o penalitate în mărime de 5% din preţul produsului, 
serviciului în vigoare la data examinării reclamaţiei 
consumatorului (art.32 alin.(l) Legea nr. 105/2003). 
Termenul de 14 zile calendaristice poate fi prelungit 
numai cu acordul consumatorului. În cazul produselor 
alimentare, farmaceutice sau cosmetice necorespun-
zătoare cerinţelor prescrise sau declarate, vânzătorul 
este obligat, la cererea şi opţiunea consumatorului, să 
le înlocuiască sau să restituie contravaloarea acestora. 
În cazul refuzului de a înlocui un produs cu vicii cu un 
produs de calitate adecvată, vânzătorul prezintă con-
sumatorului refuzul de a satisface pretenţiile acestuia, 
în formă scrisă, anexând copia rezultatelor expertizei. 
În cazul în care consumatorul solicită înlocuirea de 
către vânzător a produsului necorespunzător cu un 
produs similar de alt model, se recalculează preţul de 
cumpărare. În practică, prin Decizia Colegiului civil 
şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie din 01 iunie 2011, în dosarul nr.2ra-1055/l l63 
a fost admisă acţiunea reclamantului SRL „Autoim-
perial” împotriva Nataliei Donţova privind înlocuirea 
gratuită a automobilului de modelul „Subaru Fores-
ter” cu un autovehicul de acelaşi model şi echipament 
tehnic. Instanţa de recurs a admis recursul motivând 
că deficienţele reclamate sunt reparabile, pot fi reme-
diate, nu fac bunul impropriu întrebuinţării lui ori să-i 
micşoreze în mod determinant utilitatea şi nu pot in-
fluenţa asupra calităţii autovehiculului de utilizare ca 
bun integru. Cererea consumatorului de a i se înlo-
cui produsul sau de a i se restitui contravaloarea lui 
urmează să fie executată dacă produsul nu este utili-
zat, nu şi-a pierdut calităţile de consum şi dacă există 
probe că a fost cumpărat de la vânzătorul respectiv 
(art.13 alin.(l) Legea 105/2003).

Rezoluţiunea contractului şi despăgubirea pier-
derilor suferite. În cazul rezoluţiunii contractului, 
consumatorului i se va restitui valoarea mărfii potri-
vit preţurilor existente la data depunerii reclamaţiei, 
iar dacă preţul s-a redus, se va lua în calcul valoarea 
mărfii în momentul cumpărării (art.18 alin.(6) Legea 
nr.105/2003). Dreptul de revocare în cadrul contrac-
telor încheiate cu consumatorii trebuie înţeles ca o 
posibilitate oferită de lege, în anumite situaţii expres 
prevăzute, de a retracta acordul de voinţă exprimat 
pentru încheierea contractului cu întreprinzătorul, în 
cadrul unui anumit termen prevăzut. 

Consumatorul este obligat să înapoieze bunul pe 

cheltuiala şi riscul întreprinzătorului. Pentru bunul re-
stituit deteriorat, înrăutăţit prin folosire sau pierdut, 
consumatorul răspunde numai în cazul în care anterior 
a primit lămuriri asupra consecinţelor juridice şi posi-
bilităţii de a le evita (pct.9 Hotărârea Curţii Supreme 
de Justiţie RM din 09.10.2006). În practică, prin De-
cizia Colegiului civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie din 17 noiembrie 2010, 
pronunţată în dosarul nr.2ra-1728-10 [4], a fost ad-
mis recursul declarat de Poloz Natalia împotriva SRL 
„Profil Construcţia” cu privire la rezilierea contrac-
tului de vânzare-cumpărare a frigiderului, repararea 
prejudiciului material şi moral. Instanţa de recurs a 
admis acţiunea motivând că orice consumator are 
dreptul la remedierea sau înlocuirea gratuită, restitui-
rea contravalorii produsului, serviciului ori reducerea 
corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, 
inclusiv moral, cauzat de produsul necorespunzător 
conform art.5 alin.(l) lit.(c); art. 13 alin.(l) şi alin.(2) 
din Legea 105/2003.

Restituirea contravalorii produsului vândut. 
Vânzătorul restituie contravaloarea produsului vân-
dut, imediat după constatarea imposibilităţii folosirii 
acestuia, dacă deficienţa nu este imputabilă consuma-
torului şi dacă consumatorul a refuzat remedierea sau 
înlocuirea produsului. La restituirea contravalorii se 
va lua în calcul preţul produsului la data examinării 
reclamaţiei – în cazul în care preţul lui s-a majorat, şi 
preţul la data procurării – în cazul în care preţul lui s-a 
redus. Prin Decizia Colegiului civil şi de contencios 
administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 
26 ianuarie 2011, pronunţată în dosarul nr.2ra-411/11 
[5], a fost respinsă acţiunea reclamantului Suslov 
Oleg împotriva SRL „Elita-5 Auto” privind restitui-
rea contravalorii automobilului invocând funcţiona-
rea nesatisfacătoare a motorului. Instanţa de recurs 
a respins acţiunea motivând că deficienţele apărute 
sunt imputabile acţiunilor/inacţiunilor consumatoru-
lui Suslov Oleg, care nu şi-a executat obligaţia de a 
verifica nivelul uleiului în propulsorul automobilului 
la distanţa prestabilită, exploatându-1 în continuare în 
lipsa uleiului în propulsor. Conform art.10 alin.(4) al 
Legii 105/2003, consumatorul este în drept să pretin-
dă vânzătorului, prestatorului remedierea sau înlocu-
irea gratuită ori restituirea contravalorii produsului, 
serviciului, precum şi despăgubiri pentru pierderile 
suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul 
termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, 
cu condiţia respectării de către consumator a instruc-
ţiunilor de instalare, utilizare şi a regulilor de păstrare, 
prevăzute în documentaţia de însoţire.

Sub aspect procesual, consumatorii depun recla-
maţiile, referitor la produsele necorespunzătoare, ini-
ţial, vânzătorului spre remediere, înlocuirea lui gratu-
ită sau obţinerea contravalorii lor în perioada terme-
nului de garanţie sau valabilitate. Odată cu depunerea 
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reclamaţiei, consumatorul prezintă copia bonului de 
casă sau oricare alt document care confirmă efectua-
rea cumpărăturii respective cu indicarea revendicării 
respectiv (repararea sau înlocuirea gratuită, restitu-
irea contravalorii sau reducerea preţului, rezilierea 
contractului de vânzare-cumpărare). În cazul în care 
consumatorul nu este de acord cu rezultatul exami-
nării reclamaţiei de către vânzător sau i s-a refuzat 
satisfacerea acesteia, fie nu a primit niciun răspuns 
în scris în decurs de 14 zile calendaristice, el este în 
drept să se adreseze Agenţiei pentru Protecţia Consu-
matorilor sau, conform procedurii civile, în instanţa 
de judecată [6].

În conformitate cu Legea nr. 105/2003, Guvernul 
a decis ca unităţile de comerţ şi prestări servicii să în-
registreze reclamaţiile consumatorilor în Registrul de 
reclamaţii (numerotat, cusut şi sigilat), iar autorităţile 
publice locale să exercite controlul asupra respectării 
corectitudinii ţinerii acestuia în unităţile din teritoriu.

Regulamentul cu privire la modul de gestionare 
a Registrului de reclamaţii stabileşte modul de înre-
gistrare a pretenţiilor şi reclamaţiilor consumatorilor, 
apărute după efectuarea actului de cumpărare sau pre-
stării serviciului şi de ţinere a acestuia de către agen-
ţii economici care desfăşoară activitate de comerţ cu 
amănuntul sau prestează servicii populaţiei, indiferent 
de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. Reclamaţiile 
consumatorilor se primesc doar în cazul în care aceş-
tia prezintă, împreună cu produsul reclamat, elemen-
tele necesare identificării înscrise pe etichetă, ambalaj 
sau imprimate pe produs. Reclamaţiile întemeiate şi 
înaintate în termenul stabilit (30 de zile), referitor la 
produsele necorespunzătoare pentru care nu este sta-
bilit termen de garanţie, vor fi soluţionate de către 
vânzător prin înlocuirea imediată a produselor cu de-
ficienţe cu altele de calitate corespunzătoare sau prin 
restituirea contravalorii acestora. Deficienţele pentru 
care se aplică măsurile de remediere, înlocuire, resti-
tuire a contravalorii produselor sunt următoarele: re-
zistenţa necorespunzătoare a cusăturilor, detalii cu re-
zistenţă scăzută, fire neuniforme, decor sau luciu ne-
fixat, accesorii insuficient consolidate, miros specific 
de substanţe chimice ce provoacă senzaţii neplăcute 
etc. Consumatorul are dreptul să înainteze pretenţii-
le apărute din cumpărarea unor bunuri cu vicii, atât 
personal cât şi prin intermediul asociaţiilor obşteşti 

pentru protecţia drepturilor consumatorilor şi prin 
intermediul organelor administraţiei publice abilitate 
cu funcţii de protecţie a consumatorilor (Ministerul 
Sănătăţii; Agenţia Turismului; Banca Naţională etc.) 
(art.28 Legea 105/2003).

Pentru a uşura poziţia procesuală a consumato-
rului, fiind o „parte slabă” a contractului de vânza-
re-cumpărare de bunuri pentru consum, legislatorul 
nostru a inversat sarcina probaţiunii. Astfel, art.803 
CC RM prevede că în cazul în care un consumator 
cumpără de la un întreprinzător un bun mobil (cumpă-
rarea de bunuri pentru consum) şi, în termen de 6 luni 
de la transferul riscului, constată viciu al bunului, se 
prezumă că bunul a fost viciat în momentul transferă-
rii riscului, cu excepţia cazului în care prezumţia nu 
este compatibilă cu felul bunului sau al viciului. Însă 
vânzătorul are posibilitatea de a înlătura această pre-
zumţie, probând că viciul a apărut ulterior transferării 
riscului şi este datorat consumatorului.

Examinând practica judiciară autohtonă, am putea 
menţiona că aceasta nu este nici pe departe de a fi sufi-
cientă, pentru a asigura un cadru judiciar de protecţie 
satisfăcător intereselor economice ale consumatorilor. 
Aceasta nu este bogată, însă, în anumite speţe, Curtea 
Supremă de Justiţie a Republicii Moldova s-a pronun-
ţat punând la baza deciziilor sale anume Legea privind 
protecţia consumatorilor, creând astfel un minim de 
jurisprudenţă, călăuzitoare pentru ulterioarele litigii 
ce pot apărea în domeniul protecţiei consumatorilor.
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