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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în bază şi în corespundere cu Legea nr. 845-XII din 3 

ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea nr. 81-XV din 18 martie 

2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzători, Legea nr. 220-XVI din 19 

octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali. 

1.2. Fondatorul filialei: _FondatorList. 

1.3. Administratorul fondatorului: _NumePrenume. 

1.4. Denumirea completă a Filialei: 

_DenumireCompleta_1 

Denumirea prescurtată: 

_DenumireAbrev 

1.5. Sediul filialei: _AdresaJuridica, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail. 

1.6. Funcţia de administrare a filialei o exercită:  _NumePrenume. 

1.7. Filiala reprezintă o subdiviziune structurală care are statut de persoana juridică. Filiala 

poate să dobândească şi să execute în nume propriu drepturi patrimoniale şi 

nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pârât în instanţa de judecată.  

1.8. Filiala se consideră constituită de la data înregistrării de stat în modul stabilit de legislaţie.  

1.9. Filiala se creează în baza hotărârii adunării generale a persoanei juridice străine,        

Proces-verbal nr.___ din _______,  pe o perioadă nedeterminată. 

1.10. Controlul permanent al activităţii filialei este exercitat de către Fondator. 

1.11. _FondatorList se află sub incidenţa legislaţiei _DenumireStat 

 

II. GENURILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE 

2.1. Filiala îndeplineşte unele atribuţii lucrative a Fondatorului, cu scopul obţinerii profitului. 

2.2. Genurile de activitate ale filialei, în modul stabilit prin lege, sunt următoarele. 

1) _GenuriList 
 

III. PATRIMONIUL FILIALEI  

3.1. Patrimoniul Filialei este constituit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acesteia, precum 

şi mijloacelor obţinute în urma desfăşurării activităţilor economice care nu contravin 

legislaţiei Republicii Moldova şi prezentului Regulament. 

 

IV. MODUL DE REPARTIZARE ŞI DE INVESTIRE A BENEFICIULUI ŞI 

DE COMPENSARE A PIERDERILOR 

 

4.1.    Profitul ce-i rămâne filialei după achitarea impozitelor şi altor plăţi pentru buget (profitul 

net) este îndreptat la dispoziţia fondatorului. 

4.2.   Pierderile filialei se compensează din contul Fondatorului în cazurile prevăzute de 

legislaţia în vigoare, iar în cazurile când mijloacele din acest fond sunt insuficiente – din 

contul altor mijloace, de care dispune Fondatorul, iar în caz de insuficienţă a acestor 

mijloace – din contul realizării patrimoniului ce aparţine Fondatorului. 

4.3.    Fondatorul poartă răspundere pentru obligaţiile asumate de filială. 

 

V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE FILIALEI. 

5.1. Organele de conducere ale Filialei sunt: 

a) Fondatorul – organul suprem de conducere a filialei; 

b) Organul executiv, numit în continuare Administrator. 

 

 



VI. FONDATORUL FILIALEI. 

 

6.1. În competenţa exclusivă a fondatorului intră: 

a) aprobarea modificărilor şi completărilor în Regulament, inclusiv adoptarea acestuia 

într-o nouă redacţie; 

b) aprobarea dării de seamă anuale şi balanţei anuale; 

c) numirea Administratorului; 

d) luarea hotărârilor cu privire la răspunderea materială a Administratorului; 

e) aprobarea modului de remunerare a muncii şi a salariilor de funcţie a membrilor 

colectivului de muncă; 

f) lichidarea filialei. 

6.2. Fondatorul filialei este obligat: 

a) să nu divulge informaţia confidenţială referitoare la activitatea filialei; 

b) să respecte prezentul Regulament; 

c) să îndeplinească obligaţiunile, luate în modul stabilit, faţă de filială; 

d) să acorde sprijinul necesar filialei, ca aceasta să-şi poată desfăşura activitatea. 

6.3. Fondatorul filialei are dreptul: 

a) să dirijeze activitatea filialei în modul stabilit de prezentul Regulament; 

b) să primească o parte din beneficiul de pe urma activităţii filialei, stabilit în 

corespundere cu prezentul Regulament; 

c) să beneficieze de informaţia referitoare la activitatea filialei; 

d) să cedeze dreptul său de proprietar pe patrimoniul filialei în întregime sau parţial altor 

persoane, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova. 

 

VII. ADMINISTRATORUL FILIALEI 

 

7.1. Administratorul ia hotărâri privind toate chestiunile referitoare la activitatea filialei, cu 

excepţia celor ce ţin nemijlocit de competenţa Fondatorului. Administratorul este în drept 

să efectueze, din numele Filialei toate acţiunile necesare, cu condiţia să respecte cerinţele 

Regulamentului. 

7.2. Administratorul: 

a) organizează activitatea filialei în corespundere cu legislaţia în vigoare şi prezentului 

regulament; 

b) elaborează programe de activitate a filialei pentru fiecare an; 

c) asigură păstrarea patrimoniului filialei; 

d) organizează ducerea evidenţei contabile şi a lucrărilor de secretariat; 

e) organizează angajarea lucrătorilor la filială şi eliberarea lor din serviciu; 

f) încheie tranzacţii din numele filialei; 

g) întocmeşte darea de seamă anuală şi balanţa anuală şi le prezintă fondatorului; 

h) îndeplineşte alte funcţii, stabilite de fondator; 

i) are obligația să comunice organului înregistrării de stat informații privind: 

- dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit 

și încheierea procedurii de lichidare; 

- intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine; 

- situația financiară anuală a persoanei juridice străine. 

 

VIII. EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ 

8.1. Filiala efectuează evidenţa curentă şi contabilă a rezultatelor activităţii sale, duce evidenţa 

statistică în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

8.2. Anul financiar al filialei coincide cu anul calendaristic. Primul an financiar al filialei se 

începe din ziua înregistrării filialei şi se termină la 31 decembrie. 



8.3. Administratorul şi contabilul–şef poartă răspundere pentru respectarea modului de 

completare şi veridicitatea evidenţei şi dărilor de seamă. 

 

IX. LICHIDAREA ŞI RADIEREA FILIALEI 

9.1. Lichidarea filialei are loc: 

- prin hotărîrea organului competent al persoanei juridice străine care a constituit filiala; 

- în cazul lichidării persoanei juridice străine; 

- în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti. 

9.2. Radierea filialei persoanei juridice străine se efectuează în conformitate cu prevederile 

legislative stabilite pentru radierea persoanei juridice autohtone. 

9.3. Răspunderea pentru obligaţiile filialei lichidate o poartă fondatorul filialei sau succesorii în 

drepturi şi obligaţii a acesteia. 

 

 

 

 

A semnat: 

 

_FondatorList 
 

 

 

 

 

 

 

 


