
 1 

 

STUDIU  
PRIVIND SISTEMUL DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 

PROFESIONALĂ  A  
ADMINISTRATORILOR  AUTORIZAŢI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Casian Tamara, avocat 

 

 

 

 

 
 
 
 

Beneficiar: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 
Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei 

pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 

nr. 6 din 16 februarie 2012 (pct. 3.2.7.1) 

 
 

 
 
 

Chişinău 
2014 

 
 
 



 2 

CUPRINS 
CAPITOLUL I.  
1. INTRODUCERE 

1.1. Argumentarea studiului. 
1.2. Scurt istoric asupra falimentului reglementat în legislaţia  naţională. 

 
CAPITOLUL II.  
  2. Răspunderea civilă profesională a administratorilor autorizaţi. 
        2.1. Administratorul insolvabilităţii – noţiune. 

2.2. Răspunderea generală pentru modul de exercitare a atribuţiilor 
administratorilor autorizaţi. 
        2.3. Evoluţia răspunderii civile profesionale a administratorilor în legislatia 
naţională. 
        2.4. Răspunderea civilă profesională a administratorilor în aspect  comparativ. 
             2.4.1. Răspunderea civilă profesională a administratorilor autorizaţi in aspect 
cu prevederile legislaţiei reprezentanţilor profesiilor conexe. 

2.4.2.Răspunderea civilă profesională a administratorilor din România. 
       2.4.3. Răspunderea civilă profesională a administratorilor din Federaţia Rusă. 

             2.4.4. Răspunderea civilă profesională a administratorilor din Germania. 
     2.4.5. Răspunderea civilă profesională a administratorilor din Canada. 

 

CAPITOLUL III . Dispoziţii generale. 

3.1. Concluzii 

3.2. Recomandări 

3.3. Izvoare utilizate 

 
   

CAPITOLUL I. 
 

INTRODUCERE 
 
1.1. Argumentarea studiului 

 
       La 25 noiembrie 2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind 
aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, scopul 
căreia este crearea în Republica Moldova a unui cadru comun, capabil să acopere 
toate eforturile de reformă a sectorului justiţiei, accesibil, eficient, independent, 
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transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate şi care să corespundă 
standardelor europene. 
        Unul din obiectivele specifice ale Strategiei ţine de ameliorarea cadrului 
instituţional care asigură accesul liber şi efectiv la justiţie: asistenţa juridică, 
examinarea cauzelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti în termeni rezonabili, 
modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului justiţiei, care poate fi 
realizat în practică prin consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea 
profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocaţi, notari, 
mediatori, executori judecătoreşti, experţi judiciari, administratori autorizaţi, 
traducători/interpreţi). 
      În acest sens prezentul Studiu, ce va sta la baza Studiului generalizat privind 
mecanismul de asigurare de răspundere civilă profesională a reprezentanţilor 
profesiilor conexe sistemului justiţiei, are ca scop cercetarea mecanismelor de 
răspundere civilă profesională a administratorilor autorizaţi în aspect comparativ cu 
alte state, cercetarea doctrinei şi a practicii judiciare în materie, precum şi înaintarea 
recomandărilor care se impun.  

 
1.2. Scurt istoric asupra falimentului, reglementat în legea naţională 

 
        În ţara noastră instituţia  falimentului este una relativ tânără, apărută după anul 
1991 cînd Republica Moldova a reluat drumul spre economia de piaţă. 

Odată cu declararea independenţei am primit ca moştenire o economie în care 
procedura falimentului era de principiu improprie, deoarece în  economia sovietică n-
a existat sector privat, creditorul şi debitorul aveau aceiaşi apartenenţă, iar bunurile 
întreprinderilor şi organizaţiilor făceau parte din fondul unitar al proprietăţii socialiste 
de stat. Subvenţiile bugetare, reorganizările şi alte masuri administrative menţineau în 
viaţă multe întreprinderi de stat, care de fapt sub aspectul economic erau falimentare. 

Trecerea la economia de piaţă a reanimat instituţia falimentului, menită să 
contribuie la crearea unui climat de încredere pentru investitori, creditori şi în general, 
pentru oamenii de afaceri. Încrederea se sprijină pe existenţa unui cadru legal, apt să 
promoveze securitatea şi respectarea angajamentelor, punctualitatea şi onestitatea în 
afaceri, dezvoltarea întreprinderilor, condiţii de piaţă concurenţială, redresarea 
întreprinderilor cu dificultăţi financiare, dar viabile, asanarea vieţii economice prin 
eliminarea întreprinderilor ineficiente. 

Prima reglementare a acestei instituţii juridice în dreptul naţional a fost Legea cu 
privire la faliment din 03.01.1992 (Monitor 1/10, 30.01.1992), care a fost înlocuită 
prin Legea cu privire la faliment din 26.03.1996. (Monitorul Oficial 58/583, 
05.09.1996). 

Începând cu 14 noiembrie 2001 instituţia falimentului era  reglementată de 
Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001.  Nu era vorba numai de 
schimbarea de titlu al reglementării, ci de o reformă în profunzime, constând în aceia 
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că, spre deosebire de normele anterioare, accentul  principal era pus pe reorganizarea 
şi redresarea financiară a societăţilor comerciale şi a comercianţilor persoane fizice 
aflate în dificultate şi doar  în subsidiar pe lichidarea judiciară, cu excepţia cazului 
când însuşi debitorul, aflat în încetare de plăţi solicita chiar de la început să se 
lichideze. Această reglementare legală a suferit o serie de modificări şi completări.  

 Datorită creşterii numărului proceselor de insolvabilitate  ca urmare a crizei 
economice şi necesităţii excluderii din piaţă a subiecţilor economici neviabili, starea 
de insolvenţă a cărora ar putea provoca falimente în lanţ, s-au creat premizele 
adoptării normelor ce ţin de ajustrarea economiei la standardele europene, graţie cărui 
fapt la 29.06.2012 a fost adoptată  Legea nr. 149 cu privire la insolvabilitate, 
aplicabilă la moment, scopul căreia  este instituirea cadrului juridic privind stabilirea 
unei proceduri colective pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul 
patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de restructurare sau 
a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit.  
          

CAPITOLUL II. 
Răspunderea civilă profesională a administratorilor autorizaţi. 

 

        2.1. Administratorul autorizat – noţiune 
 
Potrivit art. 2 Legea cu privire la administratorii autorizaţi, noţiunea de 

administrator autorizat semnifică orice persoană fizică învestită potrivit legii cu 
atribuţii de supraveghere şi/sau de administrare a persoanelor juridice de drept privat 
sau a întreprinzătorilor individuali, aflaţi în proces de insolvabilitate sau de dizolvare. 

 Administratorul autorizat este persoană desemnată de către instanţa de judecată 
pentru supravegherea şi/sau administrarea debitorului în perioada de observaţie, în 
procesul de insolvabilitate şi/sau pe durata restructurării în conformitate cu 
competenţele stabilite de lege şi, în funcţie de specificul etapelor din procedura 
insolvabilităţii în care intervine  şi a atribuţiilor pe care trebuie să le îndeplinească, 
legea insolvabilităţii operează cu noţiunile de  administratorul provizoriu, 
administratorul insolvabilităţii şi lichidatorul. 

Administratorul provizoriu, administratorul insolvabilităţii şi lichidatorul joacă 
un rol central în implementarea efectivă a reglementării insolvabilităţii. Rolurile lor în 
procedură sunt diferite. Administratorul provizoriu intervine în proces în perioada de 
observaţie, ia măsuri  pentru păstrarea bunurilor debitorului şi integritatea lor, verifică 
existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate sau de respingere a 
cererii introductive, supraveghează operaţiunile de gestionare a patrimoniului 
debitorului. Lichidatorul conduce, colectează şi lichidează averea debitorului şi 
distribuie sumele rezultate,  în timp ce administratorul insolvabilităţii supervizează 
activitatea debitorului, operaţiunile afacerii, face recomandări referitoare la 
viabilitatea afacerilor sau chiar întocmeşte şi propune planul.  
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 Cu toate că în cadrul procesului de insolvabilitate  administratorul provizoriu, 
administratorul insolvabilităţii şi lichidatorul au roluri diferite,  în toate cazurile 
persoana desemnată trebuie să posede  cunoştinţe de drept, experienţă 
corespunzătoare în materia comercială şi financiară şi să dea dovadă de imparţialitate. 
De asemenea, datorită faptului că el deţine cele mai multe informaţii referitoare la 
situaţia debitorului şi este în poziţia cea mai bună pentru a lua decizii bine 
fundamentate, apare o responsabilitate mai sporită a administratorului pentru daunele 
pricinuite debitorului şi creditorului în cadrul procesului.  

 
2.2. Răspunderea generală pentru modul de exercitare a atribuţiilor 

administratorilor autorizaţi 
       
        În vederea realizării Planului de Acţiuni „Integrarea Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare 2011-2014” al Guvernului Republicii Moldova a fost adoptată 
Legea nr.  161/18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi, care are ca scop 
instituirea cadrului legal privind autorizarea, organizarea şi supravegherea activităţii 
profesionale a administratorilor  procedurii de insolvabilitate şi dizolvare a 
persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual şi garantarea respectării regulilor 
de deontologie, independenţă, imparţialitate şi transparenţă în cursul exercitării 
profesiei. 
          Legea nr. 161/18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi  se referă la  
răspunderea civilă a administratorului în dispoziţiile art. 33. Răspunderea civilă a 
administratorului 

(1) Administratorul care încalcă obligaţiile sale profesionale răspunde, în 
condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate prin exercitarea defectuoasă sau 
neexercitarea mandatului său.  

(2) Administratorul este obligat să dispună, în condiţiile legii, de un contract de 
asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, fără franşiză, şi să prezinte la 
Ministerul Justiţiei copia de pe contractul respectiv şi actele ce confirmă achitarea 
primelor anuale sau lunare, după caz. Suma minimă asigurată pentru un an de 
activitate se stabileşte de către Uniunea administratorilor autorizaţi. 
          Deci, din moment ce este desemnat de instanţă, administratorul provizoriu, 
administratorul insolvabilităţii şi lichidatorul sunt responsabili  faţă de toate părţile 
implicate în proces care deţin drepturi patrimoniale în raport cu masa debitoare. 
Acesta urmează să acţioneze cu prudenţă şi cu diligenţa unui adevărat proprietar 
pentru evitarea prejudicierii persoanelor interesate şi survenirii răspunderii civile în 
sarcina. sa şi să asigurăre riscurile profesionale printr-un contract de asigurare 
de răspundere civilă profesională. 
         Spre deosebire de Legea nr. 161/18.07.2014 cu privire la administratorii 
autorizaţi,  Legea insolvabilităţii 149/29.06.2012 reglementează instituţia răspunderii 
civile intr-o singură normă care se referă la toate formele de răspundere juridică 
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pasibile administratorului şi anume: „Pentru comiterea de acţiuni ilegale în exercitarea 
atribuţiilor, administratorul/lichidatorul poartă răspundere disciplinară, materială, 
contravenţională sau penală, conform legii”,  termenul de răspundere civilă este 
înlocuit cu  cel de „răspundere materială”.  Această reglementare este o normă 
generală, aplicarea ei este posibilă doar în colaborare cu  alte norme speciale,  
hotărâri, regulamente de serviciu sau instrucţiuni care determină acţiunile sau 
inacţiunile administratorilor autorizaţi şi în ce mod s-au manifestat aceste acţiuni 
ilegale.  
      Dar, întrucât scopul studiului este cercetarea sistemului de asigurarea de 
răspundere civilă a administratorilor autorizaţi, ne vom referi  doar la raspunderea 
civilă (materială) celorlalte categorii de răspunderi făcând obiectul altor studii. 
 

2.3. Evoluţia răspunderii civile profesionale a administratorului, 
lichidatorului în legislatia naţională. 

 
      Legea cu privire la faliment nr. 851 din 03.01.1992 nu conţine reglementări de 
angajare a  răspunderii civile profesionale a procuristului, ca de altfel nici de altă 
natură.  
      Legea cu privire la faliment nr. 786 din 26.03.96, care a înlocuit noţiunea de 
procurist cu noţiunea de administrator al procesului de faliment, stabileşte că 
administrator poate fi orice persoană fizică cu studii superioare, având o experienţă de 
activitate administrativă sau juridică de cel puţin 3 ani din ultimii 5 ani, care nu are 
antecedente penale pentru infracţiuni premeditate nestinse în modul stabilit, ori orice 
întreprindere de consulting solvabilă, care angajează  persoane ce corespund criteriilor 
enumerate şi deţin licenţă pentru exercitarea funcţiilor de  administrator. 
Administratorul îşi exercită atribuţiile în baza unui contract încheiat cu adunarea 
creditorilor.  

Legea cu privire la faliment nr. 786 din 26.03.96, introduce instituţia răspunderii 
materiale a administratorului şi cea a garantării riscurilor. „Administratorul răspunde 
de exercitarea obligaţiilor sale faţă de toţi participanţii la procedura de lichidare şi 
poartă întreaga răspundere materială pentru pierderile pricinuite ca urmare a acţiunilor 
sale ilegale. Clauzele privind răspunderea materială a administratorului şi garanţiile 
oferite de acesta se stipulează în contract”  (art. 24 alin.3). 

În vederea realizării   Legii  cu  privire  la  faliment nr. 786 din 26.03.96,   
Guvernul Republicii Moldova, a aprobat Hotărârea nr. 1143 din 10.12.97 despre unele 
măsuri de asigurare a aplicării Legii cu privire la faliment,  prin care s-a aprobat  
Contractul-model între adunarea creditorilor şi administratorul procedurii de faliment. 
Contractul trebuia să stabilească  expres cazurile în care administratorul poartă 
răspundere materială şi  limitele răspunderii.   

 Cu toate că actele normative acordă dreptul  adunării creditorilor de a stabili prin 
contract întinderea răspunderii materiale a administratorului, obligaţia   
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administratorului  de compensare integrală  a pierderilor pricinuite participanţilor la 
procedura de lichidare prin acţiunile sale ilegale este una imperativă de unde 
conchidem că, chiar în prezenţa unei clauze  contractuale, daca prejudiciul excede 
celui evaluat de părţi administratorul este ţinut să achite întregul prejudiciul cauzat 
prin acţiunile sau inacţiunile sale. Solicitantul reparării prejudiciului poate fi potrivit 
legii atît creditorul cît şi persoanele debitorului, iar interesul acesteia se va referi în 
exclusivitate  la repararea prejudiciului  produs în patrimoniul propriu.  
        Deşi tangenţial, legiuitorul a introdus în noua Lege a falimentului, instituţia  
garantării riscurilor prin sintagma  “clauzele privind răspunderea materială a 
administratorului şi garanţiile oferite de acesta se stipulează în contract” dar nici 
Legea şi nici Hotărârea nr. 1143 din 10.12.97, prin care a fost aprobat  Regulamentul  
cu privire la modul de eliberare a licenţelor pentru exercitarea funcţiilor de 
administrator al procedurii de lichidare şi de administrator al procedurii de 
reorganizare şi Contractul-model între adunarea creditorilor şi administratorul 
procedurii de faliment, nu stabilesc mecanismul de asigurarea a riscurilor şi mijlocele 
de garantare care urmează a fi oferite de către administrator, cu excepţia faptului că  
pentru întreprindere de consulting eliberarea licenţei este condiţionată  de 
solvabilitatea ei şi de asigurarea deplină  a capitalului social subscris al societăţii prin 
activele sale, situaţie verificată prin prezentarea  ultimei  dări   de  seamă  contabile  
cu  reflectarea  stării  sale financiare şi a activelor ce asigură capitalul social, ori 
asigurarea deplină  a capitalului social subscris al societăţii prin activele sale 
constituie gajul potenţialilor păgubiţi prin acţiunile administratorului.  
        Cu totul altă abordare a răspunderii civile profesionale şi a asigurării riscurilor  a 
avut-o Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001, fiind stabilit clar întinderea 
prejudiciului pe care administratorul este obligat să-l compenseze persoanei 
prejudiciate. 

Articolul art. 78 alin. (1)  reglementează  răspunderea personală a 
administratorului: „Administratorul îşi exercită atribuţiile cu diligenţa unui bun 
profesionist, acţionând pe propria răspundere”. 

Răspunderea civilă a administratorului pentru prejudiciile cauzate participanţilor 
la procesul de insolvabilitate prin încălcarea obligaţiilor prevăzute de lege este 
reglementată de dispoziţiile art. 82. Răspunderea administratorului  

(1) Administratorul este obligat să despăgubească pe toţi participanţii la procesul 
de insolvabilitate prejudiciaţi prin încălcarea obligaţiilor ce îi revin conform prezentei 
legi.  

 (3) Dacă o creanţă a masei debitoare generată printr-o acţiune a 
administratorului nu poate fi executată pe deplin, administratorul este obligat la 
despăgubiri faţă de creditorii masei. Răspunderea este exclusă doar în cazul când, la 
naşterea creanţei, administratorul nu putea să prevadă că masa debitoare va fi 
insuficientă pentru executarea acelei creanţe. 
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Deci  administratorul era obligat să compenseze persoanei prejudiciate întregul 
prejudiciul cauzat.  
       Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001 obligă administratorul să 
prezinte instanţei poliţa de asigurare de răspundere civilă, care să acopere eventualele 
prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale, dar totuşi textul de lege nu stabileşte 
plafonul sumei prejudiciului  care urmează a fi asigurat. 

La 19.07.2002 a fost adoptată Legea pentru modificarea şi completarea Legii 
insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001 şi a Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind licenţierea unor genuri de activitate, prin care activitatea de administrator al 
insolvabilităţii a fost supusă licenţierii, iar obligaţia prezentării poliţei de asigurare de 
răspundere civilă a fost exclusă din Legea insolvabilităţii, punându-se în seama 
Guvernului elaborarea în termen de 15 zile a condiţiilor de licenţiere a activităţii de 
administrator al procesului de insolvabilitate. 

Întru executarea Legii, Camera de Licenţiere a emis ordinul nr. 77 g din 
10.09.2004 privind condiţiile de licenţiere pentru unele genuri de activitate, potrivit 
căreia (p.30) o condiţie obligatorie pentru eliberarea licenţei ce acordă dreptul la 
practicarea activităţii de administrator autorizat este: “3) Dispunerea de poliţa de 
asigurare de răspundere civilă pentru activitatea sa”. Ulterior,  prin Legea nr. 223-XVI 
din 14.07.2006 privind modificarea Legii insolvabilităţii la art. 73 s-a introdus alin. 
(2) prin care sau stabilit noi condiţii de licenţiere a activităţii de administrator al 
insolvabilităţii  şi s-a  exclus prevederile privind poliţa de asigurare civilă, iar ca 
rezultat au fost modificate şi condiţiile de licenţiere (ord. 54-g din 29.08.2006) 
      O nouă reglementare privitor la răspunderea civilă a administratorului a fost 
introdusă  prin  Legea nr. 64-XVI din 27.03.2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001, prin care la art. 124  s-a 
introdus alin. (11) potrivit căruia, administratorul va răspunde  pentru cauzarea  
prejudiciilor  în cazul valorificării şi/sau lichidării masei debitoare fără acordul expres 
al adunării creditorilor sau al comitetului creditorilor. Totodată art. 76 alin 1 lit. j  pe 
lângă garanţia personală a administratorului prevede o garanţie suplimentară de 
minimalizare a riscurilor prin posibilitatea asigurării prin contract a bunurilor din 
masa debitoare. 

Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001, cu excepţia art.73 
alin.(1)-(4) a fost abrogată prin Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, la 
elaborarea căreia s-au luat   în consideraţie cele mai bune practici europene. Noua 
Lege aduce reglementări mai clare ce ţin desemnarea administratorului procedurii de 
insolvabilitate, administratorului provizoriu şi lichidatorului, de exercitarea 
atribuţiilor cât şi modalitatea de retribuire a acestora.   

Dar ca şi Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001, Legea nouă 
abordează răspunderea civilă a administratorului prin reglementări de ordin general: 
“Administratorul/lichidatorul îşi exercită atribuţiile cu diligenţa unui bun profesionist, 
acţionând pe propria răspundere” (art. 68 alin. (1)). 
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        Ca şi art. 82 din Legea insolvabilităţii nr. 632 în art. 73 din Legea insolvabilităţii 
nr. 149 din 29.06.2012 reglementează dispoziţii  generale cu privire la răspunderea  
civilă a administratorului cât şi celelalte forme de răspunde,  stabilind o garanţie 
suplimentară de minimalizare a riscurilor prin posibilitatea asigurării prin contract a 
bunurilor din masa debitoare reglementată de art. 66 alin. (1) lit. t). Aceasta, de fapt 
nu este o garanţie personală a administratorului ci una constituită de administrator în 
numele şi din contul întreprinderii administrate. Aceasta este, de fapt, asigurarea 
bunurilor de către întreprindere, prin intermediul administratorului, de către el, ca 
măsură de protecţie generală.    
      O novaţie în Legea nr. 149 din 29.06.2012  este dispoziţia  art. 69 (7) lit. b) 
potrivit căruia “în cazul în care comitetul sau adunarea creditorilor nu cunoaşte toate 
circumstanţele încheierii actului de proporţii cu conflict de interese şi/sau faptul că el 
a fost încheiat cu încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, comitetul sau 
adunarea creditorilor este în drept să ceară administratorului insolvabilităţii 
/lichidatorului  să asigure, în condiţiile legii, repararea de către persoana interesată a 
prejudiciului cauzat creditorilor prin efectuarea actului de proporţii”. De fapt, această 
prevedere nu se referă la asigurarea de răspundere civilă, ci mai degrabă se referă la 
obligaţia administratorului să încaseze chiar şi în mod silit de la terţul beneficiar 
(persoana interesată) a prejudiciului cauzat. 
      Răspunderea administratorului/lichidatorului pentru cauzarea  prejudiciilor  în 
cazul valorificării şi/sau lichidării masei debitoare fără acordul expres al adunării 
creditorilor sau al comitetului creditorilor, în Legea nr. 149 din 29.06.2012  este 
reglementată de  art. 117 alin. (2). „În cazul în care, în perioada indicată la alin.(1), 
valorifică şi/sau lichidează masa debitoare fără acordul expres al adunării creditorilor 
sau al comitetului creditorilor, lichidatorul răspunde, în condiţiile legii, pentru 
prejudiciul cauzat prin înstrăinarea necoordonată a masei debitoare”.  

       Din analiza acestor norme  conchidem că nici Legea insolvabilităţii nr. 149 din 
29.06.2012  nu conţine reglementări  ce ţin de răspundere civilă a administratorului, 
iar  asigurarea riscurilor de prejudiciere a persoanelor participante la procedura de 
insolvabilitate se va face din contul şi pe seama întreprinderii insolvabile.  

       După cum am observat, începând de la  Legea cu privire la faliment nr. 851 din 
03.01.1992 şi finalizând cu Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012  răspunderea 
civilă a administratorului a fost reglementată prin norme generale fără a fi stabilite 
mecanisme clare de atragere a administratorului la răspundere civilă şi criterii  de 
evaluare a pagubelor. 

          O altă abordare a instituţiei o găsim în Legea nr.  161/18.07.2014 cu privire la 
administratorii autorizaţi, care  consacra un articol aparte răspunderii civile  a 
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administratorilor autorizaţi. Potrivit art. 33 alin. (1), administratorul care încalcă 
obligaţiile sale profesionale răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate 
prin exercitarea defectuoasă sau neexercitarea mandatului său. După cum observăm, 
Legea cu privire la administratorii autorizaţi reglementează răspunderea civilă – 
patrimonială - a administratorilor autorizaţi, precizând insă in alin.  (4) al art. 35 că 
aplicarea răspunderii civile nu înlătură răspunderea contravenţională sau penală  
pentru faptele care constituie infractiuni sau contraventii. 

Deci angajarea răspunderii civile a administratorului autorizat presupune 
neexecutarea sau executarea defectuoasă şi culpabilă a anumitor obligaţii care s-au 
soldat cu cauzarea de prejudicii şi cu toate că legea nu reglementează în detalii 
procedura de atragere la răspundere civilă a administratorilor autorizaţi şi limitele 
răspunderii civile, din conţinutul  în  art. 5, care prevede că cadrul juridic al activităţii 
de administrator se constituie din prevederi ale Codului civil al Republicii Moldova, 
ale Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, ale legislaţiei privind 
insolvabilitatea, ale prezentei legi şi ale altor acte normative, precum şi din 
prevederile Codului deontologic al administratorilor autorizaţi, ale Codului de bune 
practici în activitatea administratorilor autorizaţi şi ale Statutului Uniunii 
administratorilor autorizaţi, legiuitorul a dispus  tacit că atragerea la răspundere civilă 
a administratorilor autorizaţi va fi posibilă  în cazurile prevăzute de Legea 
insolvabilităţii şi normele ce reglementează raspunderea civilă delictuală din Codul 
civil, în modul prevăzut de Codul de procedura civila, Codului deontologic al 
administratorilor autorizaţi, şi ale Statutului Uniunii administratorilor autorizaţi. Or 
fiind pasibile de reparare doar  prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea 
defectuoasă şi culpabilă a anumitor obligaţii profesionale, pentru antrenarea 
răspunderii trebuie să se facă dovada  culpei şi întrunirii în mod cumulativ a 

condiţiilor privind fapta, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre acestea şi 
vinovăţia.    

In legătură cu noţiunea de culpă, având in vedere dispoziţiile Codului civil şi ale 
art. 18 Cod penal  culpa îmbracă următoarele forme: culpa gravă (culpa lată) ce se 
caracterizează prin  intenţie directă sau intenţie indirectă, de care nu s-ar face vinovat 
nici cea mai mărginită persoană,  culpa uşoară (culpa levis) - imprudenta sau  
neglijenta, pe care ar fi săvârşit-o o persoană cu o diligenţă normală, medie şi culpa 
foarte uşoară (culpa levissima), care ar fi putut evitată numai de o persoană cu o 
diligenţă foarte înaltă.   Ţinând cont insă  de textele art.  33 alin. (1) Legea cu privire 
la administratorii autorizaţi  şi art. 73 alin. (1)  Legea insolvabilităţii, potrivit cărora 
administratorul/lichidatorul este obligat să-i despăgubească pe toţi participanţii la 
procesul de insolvabilitate pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea obligaţiilor ce îi 
revin,  forma şi gradul culpei nu are nici o importanţă practică. Din moment ce culpa 
există, alături de celelalte condiţii ale răspunderii civile, se naşte obligaţia de reparare 
integrală a prejudiciului, indiferent de gravitatea culpei.  



 11

  Legea nr.  161/18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi reanimează şi 
instituţia asigurării de răspundere civilă profesională. Această formă de asigurare a 
apărut ca o necesitate impusă de implicaţiile practicării anumitor profesii care pot 
produce altora pagube create din neglijenţă în practicarea profesiei. Aici se încadrează 
profesiile care oferă consultanţă sau prestează un serviciu specializat, cum ar fi : 
arhitecţii, constructorii, medicii, avocaţii, contabilii, consultanţii şi, în general, toate 
profesiile sau meseriile care presupun o activitate de mare răspundere. Prin activitatea 
lor, ei pot din eroare, greşeală, neglijenţă, omitere sau orice culpă proprie să aducă 
prejudicii persoanelor pentru care lucrează sau altor terţi. Asigurarea de răspundere 
profesională garantează plata acestor pretenţii, evident dacă ele se încadrează în 
condiţiile de asigurare prevăzute în contract.  
        Asigurarea de răspundere profesională a administratorilor autorizaţi, exclusă din 
legislaţia insolvabilităţii prin Legea nr. 223-XVI din 14.07.2006 privind modificarea 
Legii insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001 a fost introdusă prin art. 33 alin (2), 
potrivit căruia, administratorul este obligat să dispună, în condiţiile legii, de un 
contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, fără franşiză, şi să 
prezinte la Ministerul Justiţiei copia de pe contractul respectiv şi actele ce confirmă 
achitarea primelor anuale sau lunare, după caz. Norma de drept are ca scop 
despăgubirea celor care, în cadrul procedurii de insolvabilitate, suportă diverse 
pagube (materiale, financiare etc.) din vina administratorilor autorizaţi.              

În legislaţia reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocaţi, 
notari, mediatori, executori judecătoreşti, experţi judiciari, administratori autorizaţi, 
traducători/interpreţi) asigurarea de răspundere civilă profesională, ca o condiţie 
pentru a practica profesia respectivă,  diferă de la caz la caz:  
 

Denumirea 
profesiei conexe 

sistemului 
justiţiei 

Legea ce 
reglementează 

activitatea 

Răspunde
rea civilă 

Contract de 
asigurare de 
răspundere 
civilă drept 

condiţie 
obligatorie sau 

opţională 

Organul ce 
stabileşte suma 

minimă de 
asigurare a 
riscurilor 

profesionale 

Administratorul 
insolvabilităţii  

Legea nr.  

161/18.07.2014 cu 

privire la 

administratorii 

autorizaţi  

art. 33  

 
Obligatoriu 
art.33 alin 2 

Uniunea 

administratorilor 

autorizaţi. 

 

  

Experţii 
judiciari 

Legea nr. 1086 din 

23.06.2003 „Cu privire 

la expertiza judiciară, 

constatările tehnico-

ştiinţifice şi medico-

legale” 

Nu este 

reglement

ată 

Nu este 

reglementată 
Nu este 

reglementată 

Avocaţi  Legea nr.1260 din art. 61, Opţional Consiliul Uniunii 
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19.07.2002 cu privire la 

avocatură 
alin.2 art.61 art. 1 avocaţilor Art. 61 

alin.2 

Notari  Legea nr.1453 din 

08.11.2002 cu privire la 

notariat 

art.20
1
 Obligatoriu 

art.12,alin.3, lit. e 

art.15,alin.1, lit. h 
 

Nu este 

reglementată 

Mediatori  Legea nr.134 din 

14.06.2004 cu privire la 

mediere 

art.19, 

alin.4 

Nu este 

reglementată 

Nu este 

reglementată 

Executorii 
judecătoreşti 

Legea nr.113 din 

17.06.2010 cu privire la 

executorii judecătoreşti 

 Obligatoriu 
art.14,alin.2, lit. d 

art.19,alin.1, lit. f 

 

Congresul Uniunii 

Naţionale a 

Executorilor 

Judecătoreşti art.41 

alin.5 lit. f 

Interpreţii Lege privind 
autorizarea şi plata 

interpreţilor şi 

traducătorilor antrenaţi 

de Consiliul Superior al 

Magistraturii, de 

Ministerul Justiţiei, de 

organele procuraturii, 

organele de urmărire 

penală, instanţele 

judecătoreşti, de notari, 

avocaţi şi de executorii 

judecătoreşti  

Art. 8 Nu este 
reglementată 

Nu este 
reglementată 

     

 
      Cadrul juridic privind activitatea în domeniul asigurării de răspundere civilă şi a 
relaţiilor dintre asigurători, asiguraţi şi terţe persoane este  Legea nr. 407/21.12.2006 
cu privire la asigurări şi, cu toate că legea nu include reglementări specifice 
răspunderii civile profesionale,  contractul de asigurare de răspundere civilă 
profesională trebuie să fie încheiat în conformitate cu dispoziţiile acestei norme de 
drept şi să conţină  următoarele elemente principale: interesul asigurării, obiectul şi 
riscul asigurării, suma asigurată şi prima de asigurare: paguba şi despăgubirea de 
asigurare.  
      Pentru practicarea activităţii de administrator autorizat trebuie să fie întrunite o 
serie de condiţii, inclusiv: 
1. Subscrierea în condiţiile legii a unei poliţe de asigurare de răspundere civilă 

profesională fără franşiză.  
2. Pe toată perioada de activitate, contractul de asigurare de răspundere civilă 

profesională să fie în vigoare, cerinţă impusă de obligaţia de  achitare a primelor 
anuale sau lunare şi asigurată cu sancţionarea cu suspendarea activităţii 



 13

administratorului  în cazul neîndeplinirii cerinţei privind asigurarea de răspundere 
civilă profesională – până la întrunirea condiţiilor stabilite la art.33 alin.(2); 

      Specific pentru încheierea contractului cu administratorii autorizaţi este că suma 
minimă asigurată pentru un an de activitate se stabileşte de către Uniunea 
Administratorilor Autorizaţi,  limita maximă a răspunderii asigurătorului în cazul 
producerii evenimentului pentru care se încheie  contractul de asigurare nu poate  fi 
mai mică decât  acest minim, iar modificarea ei se face în  fiecare an, în dependenţă 
de decizia UAA.  
          

2.4. Răspunderea civilă profesională a administratorilor în aspect  comparativ. 
 
2.4.1.Răspunderea civilă profesională a administratorilor din România. 

        În dreptul român instituţia insolvabilităţii era reglementată  de Legea nr. 85/2006 
din  5.04.2006 privind procedura insolvenţiei. La 25.06.2014 a fost aprobată Legea nr. 
85 privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenţă publicată in MO al 
Romaniei nr. 466 din 25.06.2014, care, potrivit speciliştilor in materie, asigura o 
procedură de insolvenţă eficientă prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare 
a procedurii intr-un termen util şi rezonabil, intr-o manieră obiectivă şi impartială, cu 
un minim de costuri. Noua lege nu a modificat semnificativ situaţi anterioară 
reglementată de Legea nr. 85/2006, cuprinzind, in esenţă, aceleaşi reguli.  
    Potrivit art. 40 al Legii, organele care aplică procedura sunt: instanţele 
judecătoreşti, judecătorul-sindic, administratorul judiciar şi lichidatorul, ultimii numiţi  
practicieni în insolvenţă.   Răspunderea civilă a practicianului în insolvenţă este 
reglementată de  art. 57  Legea nr. 85/2014.  
(1) Practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a 
poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada 
calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională.  
 (9) Înainte de desemnarea sa, administratorul judiciar trebuie să facă dovada că este 
asigurat pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare 
valabile, care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale. 
Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinţa activităţii administratorului judiciar pe 
perioada exercitării calităţii sale.  
(10) Este interzis administratorului judiciar, sub sancţiunea revocării din funcţie şi a 
reparării eventualelor prejudicii cauzate, să diminueze, în mod direct sau indirect, 
valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare  
        Există totuşi şi aspecte diferite referitoare la răspunderea civilă a practicienilor in 
insolvenţă.  
        Sediul general al răspunderii practicianul i-l găsim in norma art. 182 alin. (1). 
Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate fi tras la răspundere civilă doar 
pentru exercitarea atribuţiilor cu rea-credinţa sau grava neglijenta.  Exista rea-credinţa 
atunci când administratorul judiciar/lichidatorul judiciar încălca normele de drept 
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material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unui  interes  legitim.  
Exista  grava  neglijenta  atunci  când administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu 
îndeplineşte sau îndeplineşte  defectuos  o  obligaţie  legala  si  prin  aceasta 
determina vătămarea unui interes legitim. 
          Noua lege creează insă un regim de protecţie  in favoarea practicianului in 
insolvenţă din perspectiva a două aspecte: calitatea sa de reprezentant al debitorului şi 
modalitatea de exercitare a atribuţiilor in procedură. Astfel, prin dispoziţiile art. 57 
alin. (11) s-a stabilit o protecţie a practicianului faţă de orice sancţiuni sau plată a unor 
sume de bani dacă acestea provin din fapte sau omisiuni imputabile debitorului.  
        La fel prin dispoziţiile art. 182 alin (3) este reglementată protecţia practicianului 
care acţionează cu bună-credinţă in limitele atribuţiilor prevăzute de lege şi ale 
informaţiilor disponibile: „Administratorul  judiciar/lichidatorul  judiciar  care 
acţionează cu buna-credinţă, in limitele atribuţiilor prevăzute de lege si a informaţiilor 
disponibile, nu poate fi tras la răspundere  pentru  actele  procesuale  efectuate  ori  
pentru  conţinutul înscrisurilor întocmite in cadrul procedurii”. 
      Activitatea practicienilor în insolvenţă este reglementată prin Ordonanţa de 
urgenţă nr. 86/2006 din 08/11/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în 
insolvenţă. O.U.G. nr. 86/2006 reglementează răspunderea civilă a practicienilor in 
insolvenţă  prin dispoziţiile art. 41.  
 (1) Practicienii în insolvenţă răspund, în desfăşurarea activităţii lor, disciplinar, 
administrativ, civil sau penal, după caz. 
(2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, în termen de 30 de zile de la admiterea 
în UNPIR, să se asigure profesional, prin subscrierea unei politie de asigurare 
valabile, care sa acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale. 
Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinţa activităţii practicianului în insolvenţă 
pe perioada exercitării calităţii sale. 
(3) Este interzis practicianului în insolvenţă, sub sancţiunea revocării din funcţie si a 
reparării eventualelor prejudicii cauzate, să diminueze, în mod direct sau indirect, 
valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. 
(4) Limita minima a valorii poliţei de asigurare profesională este stabilită prin 
Regulament. 
(5) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (2), membrului UNPIR i se va 
putea acorda, după caz, un termen de gratie de 30 de zile de către consiliul de 
conducere al filialei. 
(6) Nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională în termenul 
prevăzut la alin. (2) sau (5) duce la suspendarea calităţii de membru al UNPIR pe o 
perioada de maximum 6 luni. Aceeaşi măsura se va lua şi în cazul în care poliţele de 
asigurare de răspundere profesională nu sunt reînnoite la data expirării lor. 
(7) Neîndeplinirea obligaţiei de asigurare profesională până la expirarea sancţiunii 
suspendării, atrage radierea din Tabloul UNPIR. Măsura radierii va fi comunicata 
practicianului.  
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      Dispoziţiile art. 41 O.U.G. nr. 86/2006 coraborează cu dispoziţiile art. 19 Legea 
nr. 85/2006: 

1. Practicianul va fi desemnat pentru proces doar dacă va face dovada asigurării 
2. Poliţa de asigurare trebuie să acopere eventualele prejudicii cauzate în 

îndeplinirea atribuţiilor,  
3. Administratorului judiciar îi este interzis, sub sancţiunea revocării din funcţie şi 

a reparării eventualelor prejudicii cauzate, să diminueze, în mod direct sau 
indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare 

       Totuşi, potrivit ordonanţei, sunt exceptaţi de la subscrierea poliţei practicienii 
care sunt acoperiţi de o poliţă sau de o garanţie echivalentă într-un stat membru al 
Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene. 
       Nerespectarea obligaţiei de subscriere a poliţei, a obligaţiei de reînnoire a acesteia 
la expirarea sa, a obligaţiei de plată a primei de asigurare, precum şi reducerea sumei 
asigurate, în mod direct sau indirect, constituie abateri disciplinare, sancţionate cu 
suspendarea calităţii de membru UNPIR pe o perioadă de maximum 6 luni, iar dacă 
nici până la expirarea perioadei de suspendare poliţa nu este subscrisă, reînnoită sau 
întregită, practicianul este exclus din Uniune şi radiat din Tabloul UNPIR.  
        Reglementările stabilesc expres  răspunderea practicianului în insolvenţă pentru 
prejudiciile cauzate prin acţiunile sale şi se aplică corespunzător şi lichidatorului. 
        Procedura de atragere a practicianului la răspundere civilă este prevăzută la   
norma art. 22 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, “dacă prin fapta prevăzută la art. 22 
alin. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu, judecatorul sindic va putea, la 
cererea oricărei alte părţi interesate, să î-l oblige pe administratorul judiciar la 
acoperirea prejudiciului produs”.  

Potrivit art. 22 alin (4) cererea de atragere la răspundere pentru repararea 
prejudiciului poate fi înaintată de  orice parte participant  în condiţiile legii al 
procesului de insolvabilitate şi care va face dovada că prin acţiunile/inacţiunile ilegale 
ale administratorului i-au fost cauzate prejudicii de ordin material. Cererea se  depune 
in cadrul procedurii de insolvenţă şi este competent să judece cererea judecatorului 
sindic. 

 Potrivit art. 149 Legea nr. 85/2006, prevederile  legii  se completează, în măsura 
compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului 
comercial şi ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de 
insolvenţă, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 160 din 30 
iunie 2000.  Astfel că în lipsa unor reglementări specifice ce ţin de răspunderea civilă 
a practicienilor în insolvenţă  se recurge la dispoziţiile de drept comun şi cele 
comunitare care reglementează răspunderea civilă delictuală, dar în măsura în care 
acestea sunt compatibile cu dispoziţiile legii menţionate. De fapt, Regulamentul 
Consiliul UE şi a Parlamentului UE se aplică în mod direct, chiar dacă acestea 
deviază de la prevederile naţionale.  
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Potrivit art. 18. punctul 3 al Regulamentului (CE) 1.346/2000, în exercitarea 
atribuţiilor sale, lichidatorul este obligat să respecte legea statului membru pe al cărui 
teritoriu intenţionează să acţioneze, în special cu privire la procedurile de valorificare 
a bunurilor. Deci in toate situaţiile de răspunderea civilă a practicienilor în insolvenţă 
vor fi aplicate dispoziţiile  legii ţării de deschidere a procedurii de insolvenţă.  

 
 

2.4.2 Răspunderea civilă profesională a administratorilor din Federaţia Rusă. 
 

În Federaţia Rusă procedura insolvabilităţii este reglementată de Legea federală 
privind procedura de insolvenţă (faliment) din 26.10.2002 nr. 127-FZ (În continuare 
Legea federală din 26.10.2002 nr. 127 - FZ). 

Legea federală din 19.07.2002 N 195 – FZ, reglementează expres condiţiile 
generale ale răspunderii administratorului în faliment  în  dispoziţiile art. 20.4. 

Potrivit art. 20.4 pct. 4, administratorul este obligat să recupereze debitorului, 
creditorilor şi altor participanţi la proces toate pagubele pricinuite în legătură cu 
neexecutarea sa executarea necorespunzătoare a atribuţiilor în procedura de faliment, 
iar dovada prejudiciului va fi  stabilită printr-o hotărâre definitivă a instanţei de 
judecată, ar potrivit art. 20.4 pct. 5 condiţii de răspundere patrimonială a 
administratorului în cazul procedurilor de faliment mai pot fi reglementate de 
standardele federale, de standardele şi regulile activităţii profesionale ale 
administratorilor de faliment. 
      O condiţie obligatorie pentru accederea în profesia de administrator de faliment 
este prezentarea Poliţei de asigurare de răspundere civilă (art. 20 pct. 3 introdus prin 
Legea federală din 30.12.2008 nr. 296-FL) 
     Legea federală din 26.10.2002 nr. 127 - FZ  prevede două modalităţi de asigurarea 
a intereselor patrimoniale ale persoanelor implicate la procesul de insolvabilitate:  

1. Încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă 
2. Fondul de compensare a Organizaţiilor de Autoadministrare  a 

administratorilor 
• Încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă 

Condiţiile de asigurare obligatorie de răspundere civilă sunt reglementate de art. 
24.1 al legii şi anume: 

1) Încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă 
2) Contractul de asigurare de răspundere civilă a administratorului de faliment 

trebuie să fie încheiat cu o companie de asigurări acreditată de către autoritatea de 
autoadministrare a administratorilor pe o perioadă de cel puţin un an cu condiţia 
reînnoirii. 

3) Suma minimă asigurată constituie 3 milioane ruble. 
4) În termen de 10 zile de la desemnarea în funcţia de administrator al  unei 

proceduri de faliment să se revadă contractul de asigurare de răspundere civilă în 
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funcţie de valoarea contabilă a activelor  debitorului conform ultimului bilanţ, dar nu 
poate fi mai mică decât: 

–   3 % din suma ce depăşeşte valoarea de bilanţ a activelor debitorului de peste 
100 milioane ruble, dacă valoarea de bilanţ al bunurilor valorează între 100 milioane 
ruble – 300 milioane ruble. 

–   6 milioane ruble şi 2 % din suma ce depăşeşte valoarea de bilanţ a activelor 
debitorului de peste 300 milioane ruble, dacă valoarea de bilanţ a bunurilor valorează 
între 300 milioane lei – 1 miliard ruble. 

 – 20 milioane ruble şi 1 % din suma ce depăşeşte valoarea de bilanţ a activelor 
debitorului de peste un miliard ruble, dacă valoarea de bilanţ a activelor valorează mai 
mult de un miliard ruble. 

5) Contractul de asigurare de răspundere civilă se încheie pe un termen nu mai 
mic de un an. La expirarea termenului contractului, acesta se prelungeşte pentru 
următorul termen, dacă administratorul nu a notificat asiguratorul despre refuzul de a 
prelungi contractul nu mai târziu de o lună până la data expirării contractului. 

6) Obiectul asigurat al contractului de asigurare de răspundere civilă sunt 
interesele patrimoniale al administratorului de faliment, legate de obligaţia acestuia de 
a recupera prejudiciile participanţilor la procesul de faliment sau altor persoane în 
legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a atribuţiilor sale. 

Riscul asigurat prezintă eventualele prejudicii cauzate participanţilor la proces, 
stabilite printr-o hotărâre definitivă a instanţei de judecată cu excepţia: 

- forţa majoră 
- cauzarea prejudiciului moral 
- acţiuni ilicite sau omisiuni ale terţilor  
- acţiunile ilicite sau inacţiunile administratorului de faliment nelegate de 

procesul de faliment 
7) Valoarea prejudiciului asigurat urmează a fi stabilit de instanţa de judecată, 

dar asiguratorul va acoperi prejudiciul doar la valoarea asigurată a contractului de 
răspundere civilă. 

• Fondul de compensare a Organizaţiei de Autoadministrare a 
administratorilor. 

O altă modalitate de asigurare a riscurilor de răspundere civilă este reglementată 
de art. 25.1 al Legii şi anume: Fondul de compensare a Organizaţiei de 
Autoadministrare a administratorilor. 

Scopul fondului – efectuarea plăţilor compensatorii în legătură cu prejudiciul 
suferit de persoanele care participă într-un caz de faliment ca urmare a neexecutării 
sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor de către administrator. 
         Fondul de compensare se creează pe lângă Organizaţia de Autoadministrare a 
administratorilor. 

Fiecare administrator este obligat să fie membru al Fondului de compensare  şi să 
achite anual în acest fond o cotizaţie nu mai mică de 50000 ruble. 
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Pretenţiile de compensare a prejudiciilor din fondul de compensare sunt 
satisfăcute  numai în cazul cumulări următoarelor condiţii: 

• Prejudiciul n-a fost acoperit integral de către asigurator în baza 
contractului de asigurare de răspundere materială. 

• Refuzul administratorului de faliment de a compensa prejudiciul, sau 
neîndeplinirea de către administrator a cerinţei în termen de 30 zile 
lucrătoare de la data depunerii cererii. 

        Cererea de despăgubire va fi depusă la Organizaţia de Autoadministrare a 
administratorilor însoţită de următoarele acte. 

• Decizia irevocabilă a instanţei de judecată despre încasarea din contul 
administratorului a prejudiciului şi valoarea prejudiciului. 

• Documentele ce confirmă punerea în aplicare a Deciziei irevocabile la 
compania de asigurări. 

• Documentele ce confirmă refuzul administratorului de a satisface cererea de 
compensare.  

Răspunderea civilă profesională a administratorilor din Federaţia Rusă este 
reglementată şi de  Standardul federal „Cerinţele Organizaţiei de Autodeterminare a 
Administratorilor faţă de administratori pentru încheierea contractelor de răspundere 
civilă”. 

 Standardul a fost aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltării Economice a 
Federaţiei Ruse nr. 102 din 12.03.2011 şi cuprinde dispoziţii speciale ce ţin de 
obligaţia administratorilor de faliment de a încheia contracte de răspundere civilă, 
care să corespundă dispoziţiilor prevăzute de Legea federală a insolvabilităţii, 
clauzele standard ale contractului de răspundere civilă, precum şi obligaţia 
administratorilor de a informa Organizaţia de Autoadministrare despre contractele de 
răspundere civilă încheiate. 

Potrivit acestui standard administratorul de faliment trebuie să comunice 
Organizaţiei de Autoadministrare al cărei membru este următoarea informaţie: 

• Datele despre contractele de asigurare de răspundere civilă încheiate 
• Sumele efectiv achitate în calitate de compensare a pagubelor. 
• Valoarea plăţilor (primelor) de asigurare achitate de administrator 

companiilor de asigurare. 
• Date despre schimbarea clauzelor contractelor de asigurare de răspundere 

civilă. 
• Informaţii despre termenii de valabilitate a contractelor, cazurile de 

rezilierea anticipată a contractelor, despre reziliere contractelor  
• Alte date relevante ce ţin de încheierea şi executarea contractelor de 

asigurare de răspundere civilă. 
 

     2.4.3. Răspunderea civilă profesională a administratorilor din Germania 
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      Activitatea persoanei care are dreptul să activeze în calitate de administrator de 
insolvabilitate, calificările şi capacităţile necesare  pentru această activitate în 
Germania sunt reglementate Legea germană cu privire la insolvabilitate din 5  
octombrie 1994.  

Astfel, în § 60 alin. (1) propoziţia 1 din Legea germană cu privire la 
insolvabilitate, se prevede că în caz de încălcare culpabilă a obligaţiilor impuse de 
lege, administratorul este răspunzător pentru daunele pricinuite participanţilor la 
procesul de insolvabilitate. El trebuie să acţioneze cu prudenţă şi cu bună-credinţă. 
        Totodată, Legea germană prevede răspunderea civilă a administratorului 
insolvabilităţii şi pentru pagubele pricinuite în rezultatul acţiunilor  persoanelor 
angajate de el pentru exercitarea anumitor funcţii, dar numai în cazul  lipsei de 
supraveghere a acestora şi pentru hotărâri de importanţă primordială. Legea însă nu 
stabileşte care sunt aceste hotărâri şi  în ce constă importanţa lor primordială. 

Potrivit §. 61 din Lege, administratorul răspunde pentru neexecutarea creanţelor 
creditorilor dacă se face dovadă că administratorul a înstrăinat masa debitoare în 
condiţii dezavantajoase creditorilor. Regula nu se aplică dacă se face dovada că 
administratorul nu a avut posibilitatea să constate insuficienţa masei debitoare la data 
apariţiei obligaţiei.  

Norma germană stabileşte termenul de prescripţie pentru înaintarea pretenţiilor 
despre recuperarea prejudiciului şi anume 3 ani de la data când persoana a aflat despre 
circumstanţe pe care se bazează obligaţia administratorului de a recupera prejudiciul 
dar nu mai mult de tei ani de la data încetării procedurii de insolvabilitate sau intrării 
în vigoare a hotărârii de încetare a procedurii de insolvabilitate, iar în cazul încălcării 
obligaţiilor legate de distribuirea suplimentară (§. 203) sau de supravegherea 
îndeplinirii planului de redresare, termenul va începe să curgă, începând cu data 
distribuirii sau încetarea supravegherii. 
       
     2.4.4. Răspunderea civilă profesională a administratorilor din Ucraina 
       În Ucraina procedura insolvabilităţii este reglementată de Legea cu privire la 
restabilirea solvabilităţii debitorului sau recunoaşterea lui în stare de faliment din 
19.01.2013. 
       Potrivit art. 97 al Legii, pot practica activitatea de administrator (lichidator), 
cetăţenii Ucrainei, cu studii superioare juridice sau economice, experienţa 
profesională de cel puţin 3 ani sau un an în funcţie de conducere, au trecut un curs de  
instruire de 6 luni şi au susţinut examenul de calificare. Administratorii/lichidatorii au 
dreptul de a fi desemnaţi în proceduri de faliment după înregistrarea în Registrul Unic 
al administratorilor/lichidatorilor din Ucraina. 
         Legea prevede o modalitate de asigurare a intereselor patrimoniale ale 
persoanelor implicate la procesul de insolvabilitate prin încheierea contractului de 
asigurare de răspundere civilă, care se încheie în termen de 3 zile de la înregistrarea in 
Registrul unic. 
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Poliţa de asigurare de răspundere civilă  are ca scop asigurarea riscurilor pentru 
prejudiciile cauzate creditorilor sau activelor debitorului în legătură cu neexecutarea 
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege.  Plafonul  minim al 
sumei asigurate anual trebuie să depăşească 300 de salarii minime pe ţară, stabilite la 
începutul anului de gestiune. Procedura şi condiţiile de asigurare de răspundere civilă 
este stabilită de Legea cu privire la asigurări. 

Potrivit art. 111 al Legii, din contul sumei asigurate prin poliţa de asigurare se 
acoperă doar prejudiciile cauzate prin acţiunile sau omisiunile licite sau din 
imprudenţa administratorului. Prejudiciile cauzate în rezultatul acţiunilor ilicite, a 
acţiunilor sau inacţiunilor culpabile ale administratorului sunt recuperate  de acesta in 
conformitate cu legislaţia civila în materie de compensare a pagubelor. 

     2.4.5. Răspunderea civilă profesională a administratorilor din Canada 
În Canada falimentul este reglementat de Legea federală despre faliment şi 

insolvabilitate din 1985. Desfăşurarea procedurii de faliment sau de insolvabilitate 
este controlată de inspectorul de faliment, care supraveghează administrarea tuturor 
averilor, iar acţiunile de valorificare şi asigurare a integrităţii masei debitoare este 
pusă în seama administratorului (lichidatorului), care verifică legalitatea actelor 
juridice încheiate în privinţa bunurilor din masa debitoare si repartizarea surselor 
financiare, obţinute de la valorificarea masei debitoare între creditori. 

Activitatea de administrator este o activitate licenţiată. Licenţa este eliberată de 
către inspectorul de faliment. Modul de eliberare a licenţei pentru practicarea acestui 
gen de activitate este reglementată de art. § 5 pct. 13. din Lege.  

O condiţie specială, pentru acordarea licenţei, prevăzută de Legea federală despre 
faliment şi insolvabilitate din 1985 în § 5 (3) c), este oferirea unor garanţii  ce constau 
in  sume de bani sau alte forme de garantare pentru asigurarea diminuării valorii 
activelor debitorului, primite în custodie, a eventualelor prejudicii cauzate masei 
debitoare în legătură cu neexecutarea  sau executarea necorespunzătoare a atribuţiilor 
prevăzute de lege şi  a riscurilor prejudicierii creditorilor. În dependenţă de valoarea 
activelor debitorului pentru fiecare caz de insolvabilitate, valoarea pecuniară a 
garanţiei va creşte sau se va micşora.  Inspectorul de faliment are competenţa de a 
face controale  periodice pentru a determina dacă valoarea garanţiei oferite de 
administrator corespunde valorii activelor pe care le are în custodie pentru fiecare caz 
de insolvabilitate în aşa fel încât să existe posibilitatea acoperirii  integrale a 
pretenţiilor celor prejudiciaţi.    

La fel răspunderea patrimonială a administratorului este reglementată şi de § 5 
pct. 14.01 alin. (1) lit. c), potrivit căruia administratorul urmează să plătească „suma 
în active care a fost scăzută din cauza comportamentului său, ori altfel spus, 
administratorul va compensa diferenţa de cost a activelor care s-a creat prin culpa lui.        

Legea federală despre faliment şi insolvabilitate din 1985 prevede o procedură 
specială de descărcare a administratorului de obligaţiile  care ţin de  administrarea 
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masei debitoare. În cazul demisiei sau destituirii din funcţie, administratorul va fi 
descărcat de  obligaţii doar după un termen de trei luni de la transmiterea bunurilor si 
doar în cazul în care în acest termen nu au parvenit plângeri sau pretenţii întemeiate 
din partea creditorilor, situaţie în care  administratorul destituit va fi obligat la plata 
despăgubirilor. 
 
 

CAPITOLUL III .  

Dispoziţii generale. 

3.1. Concluzii 
 

1)În unele state activitatea de administrator (lichidator) este licenţiată. Condiţia 
de primire a licenţei este prezentarea contractul de asigurare de răspundere civilă sau 
o altă garanţie reală (Canada) ce asigură riscurile prejudicierii creditorilor sau 
activelor debitorului. 

2) În Federaţia Rusă şi România activitatea administratorului depinde de calitatea 
obligatorie de membru al Uniunii practicienilor în insolvenţă. Condiţie obligatorie de 
aderarea la Uniune este prezentarea poliţei de asigurare de răspundere civilă. Este 
totuşi şi aici o diferenţă, în Federaţia Rusă condiţia este pusă până la obţinerea calităţii 
de membru, iar în România i se acordă termen de 30 de zile după obţinerea calităţii de 
membru pentru prezentare.  
          3) Legea nr. 161/18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi pune accentul 
pe asocierea administratorilor într-o organizaţie profesională necomercială Uniunea 
Administratorilor Autorizaţi.  Calitatea de membru al Uniunii este o condiţie 
obligatorie pentru practicarea activităţii, iar pierderea calităţii de membru are ca efect 
încetarea  activităţii administratorului. Legea nr. 161/18.07.2014 cu privire la 
administratorii autorizaţi nu stabileşte expres  obligaţia de a subscrie o poliţă de 
asigurare de răspundere civilă ca condiţie de aderare la UAA.  Asigurarea de 
răspundere civilă este o condiţie  imperativă a art. 33,  iar controlul respectării legii 
este pus în seama Ministerului Justiţiei.   

   
3.2. Recomandări 

1. Atragerea la răspundere civilă patrimonială a administratorilor 
autorizati.  

 
Administratorii răspund material pentru prejudiciile cauzate creditorilor şi debitorului 
în cadrul administrării procedurii, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întarziere a 
atribuţiilor legale sau stabilite de instanţa de insolvabilitate, din culpă sau cu rea-
credinţă, potrivit art. 73  Legea insolvabilităţii  nr.  149/29.06.2012.  Ţinînd cont de 
importanţa acestei instituţii şi de impactul aplicarii ei  faţă de administratorii 
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autorizaţi,  Legea nr. 149/29.06.2012 abordează răspunderea civilă a administratorului 
prin reglementări de ordin general (art. 73) la fel ca şi Legii cu privire la 
administratorii autorizaţi (art. 33) insuficiente pentru pronunţarea unei soluţii corecte 
şi echitabile. 
       De fapt şi de drept, este vorba de o răspundere delictuală a administratorului 
autorizat, pentru antrenarea căreia trebuie să fie îndeplinite condiţiile răspunderii 
civile delictuale prevăzute de art. 1398 Cod civil al Republicii Moldova.  
       Pentru antrenarea răspunderii materiale este necesar să se constate producerea 
unui prejudiciu. În  cadrul  procedurilor de insolvabilitate acesta se produce, de 
regulă, în averea debitorului, care poate consta în nerealizarea unor venituri sau în 
înregistrarea unor costuri sau cheltuieli suplimentare şi, implicit, în averea 
creditorilor, care îşi pot vedea diminuate creanţele, a asociaţilor/ 
acţionarilor/membrilor debitorului ale căror drepturi la o valoare reziduală ultimei 
distribuiri sunt reduse, dar prejudiciul se poate produce şi în averea unor terţi  care n-
au fost avertizaţi asupra situaţiei debitorului, pe care administratorul î-l reprezintă în 
raporturile juridice pe care le încheie în această calitate.  
        Antrenarea răspunderii materiale va fi posibilă doar in prezenta faptei 
prejudiciabile, care constă in neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătore de 
către administratorul judiciar a atribuţiilor prevazute de lege sau stabilite de adunarea 
creditorilor şi/sau de comitetul creditorilor. 
        Exemple de fapte care pot prejudicia averea debitorului şi implicit a creditorilor 
şi a asociaţilor/acţionarilor/membrilor debitorului: 

• întarzierea unei vânzări din motive imputabile practicianului în insolvenţă, 
diminuându-se ulterior venitul obţinut din vânzarea cu întarziere; 

• neluarea măsurilor de pază şi conservare a bunurilor din averea debitorului, 
care are ca efect furturi, lipsuri, distrugeri, deprecieri ale acestora; 

• valorificarea bunurilor în mod necorespunzător, cu încălcarea dispoziţiilor 
legale, a condiţiilor aprobate de creditori sau cu neglijarea unor oferte; 

• neluarea măsurilor de reducere a cheltuielilor de personal sau a cheltuielilor 
materiale; 

• neplasarea disponibilităţilor baneşti în depozite, având ca efect pierderea din 
valoare sau neobţinerea efectului de maximizare a averii; 

• nedenunţarea şi  continuarea contractelor păgubitoare pentru averea 
debitorului; 

• neintroducerea în termen a cererilor de recuperare a creanţelor, ceea ce duce 
la prescripţia drepturilor debitorului; 

• neluarea măsurilor corespunzatoare pentru aducerea bunurilor în averea 
debitorului, deşi s-au anulat acte frauduloase; 

• Prejudiciul în averea unor terţi poate consta în prejudiciul adus acestora prin 
nerespectarea obligaţiei de efectuare a publicităţii stării de insolvenţă a 
debitorului conform art. 35, încât terţul, contractând cu debitorul fără a 
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cunoaşte situatia acestuia, a suferit pierderi din executarea necorespunzatoare 
a contractului sau din faptul efectuării plăţilor conform dispoziţiilor specifice 
insolvenţei. 

       În toate cazurile, fiind vorba de o răspundere delictuală, culpa (cu sau fără 
prevedere) sau reaua-credinţă (intenţia directă sau indirectă) a administratorului 
autorizat trebuie dovedită. De asemenea, trebuie dovedit raportul de cauzalitate între 
fapta ilicită şi prejudiciu. 
        Potrivit dispoziţiilor art. 73 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, atragerea la 
răspundere a administratorului autorizat poate fi cerută de toţi participanţii la procesul 
de insolvabilitate pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea obligaţiilor ce îi revin prin 
lege, de aceea prin parte interesată ar trebui să inţelegem atât participanţii la 
procedura insolvenţei – debitorul, orice creditor, adunarea creditorilor, comitetul 
creditorilor,  asociaţii/acţionarii/ membrii debitorului, cât şi terţii străini de procedura 
care au fost păgubiti. 

Desi actele normative nu stabilesc expres, dar dat modului de reglementare a 
instituţiei, reiese totuşi că cererea persoanei interesate, obiectul căreia este 
despăgubirea pentru prejudiciul cauzat de administratorul autorizat, are carácterul  
unei acţiuni în răspundere civilă delictuală. De aceea, considerăm că soluţionarea 
acesteia urmează să se facă in condiţiile art. 5 ale Legii insolvabilităţii. 

Se are în vedere că aceste litigii nu trebuie să se judece in afara  procesului de 
insolvabilitate  pentru  care administratorul autorizat este/sau a fost desemnat, dar este 
rezonabil să fie  judecate de acelaşi complet (judecător) al instanţei de insolvabilitate, 
care are în procedură dosarul de insolvabilitate respectiv, dar totuşi, fiecare cerere 
trebuie să se judece în mod separat în procedură contencioasă,  în conformitate cu 
prevederile art.5 alin.(2), 6 alin.(2) din Legea insolvabilităţii, ca litigii ce ţin  de masa 
debitoare, cu adoptarea hotărârilor, care pot fi atacate cu recurs in ordinea stabilită de 
dispoziţiile art. 8 Legea insolvabilităţii. 

De menţionat şi faptul că, apelându-se la această procedură de stabilire a 
despăgubirii, se instituie o egalitate de tratament juridic în ceea ce priveşte căile de 
atac, atit persoanei interesate careia i s-a respins cererea, cit şi administratorulului,  în 
sarcina căruia s-a antrenat răspunderea, acordându-i  dreptul  să formuleze recurs 
împotriva soluţiei instanţei.   
        Din aceste considerente de lege ferendă se impune revizuirea modului de 
reglementare a instituţiei răspunderii civile a administratorilor autorizaţi  sub aspectul 
procedurii de antrenare a răspunderii pe calea unei acţiuni în răspundere civilă 
delictuală, exercitată distinct în cadrul procedurii de insolvabilitate, de competenţa 
instanţei de insolvabilitate, cu posibilitatea exercitării recursului împotriva soluţiei 
pronunţate, de către oricare dintre părţile care au participat la judecata acţiunii, si deci 
introducerea modificărilor  corespunzătoare în  dispoziţiile legii insolvabilităţii. 
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2. Contractul de asigurare de răspundere civilă profesională a 
administratorilor autorizaţi.  

 

        În multe din practicele studiate,  in care asigurările au o tradiţie şi un nivel de 
dezvoltare remarcabil, asigurarea de răspundere profesională a practicienilor in 
insolvenţă este obligatorie, conform legii şi practicilor locale, ca o condiţie pentru a 
practica meseria sau profesia respectivă.  La noi, instituţia asigurării de răspundere 
civilă profesională a administratorilor autorizaţi, ca o condiţie obligatorie pentru 
exercitarea funcţiei, a  fost reintrodusă  prin Legea cu privire la administratorii 
autorizaţi, potrivit căreia, administratorul este obligat să dispună, în condiţiile legii, de 
un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, fără franşiză, şi 
să prezinte la Ministerul Justiţiei copia de pe contractul respectiv şi actele ce confirmă 
achitarea primelor anuale sau lunare, după caz. 
      In legislaţia naţională, cadrul juridic privind activitatea în domeniul asigurării de 
răspundere civilă şi a relaţiilor dintre asigurători, asiguraţi şi terţe persoane este  
Legea nr. 407/21.12.2006 cu privire la asigurări,  dar  legea nu include reglementări 
specifice răspunderii civile profesionale. In lipsa acestor reglementări contractul de 
asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor autorizaţi, urmează să 
corespundă exigentelor Legii cu privire la asigurări şi să conţină  următoarele 
elemente principale: interesul asigurării, obiectul şi riscul asigurării, suma asigurată şi 
prima de asigurare,  paguba şi despăgubirea de asigurare.  
      Ţinând cont  insă  de specificul activităţii administratorilor autorizaţi şi de 
caracterul sporit al riscurilor de prejudiciere a participanţilor la procesul de 
insolvabilitate  prin natura preponderent patrimonială a obligaţiilor profesionale a 
acestora,  in contractul de asigurare de răspundere profesională a administratorilor 
autorizaţi trebuie introduce clauze specifice acestui gen de activitate. Obiectul 
asigurat al contractului de asigurare de răspundere civilă sunt interesele patrimoniale 
al administratorului autorizat, legate de obligaţia acestuia de a recupera prejudiciile 
participanţilor la proces sau altor persoane în legătură cu neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a atribuţiilor sale, deci contractul trebuie să conţină obligatoriu  
condiţiile de  acoperire a   daunelor  materiale din culpa administratorului autorizat  
cit şi cele din culpa persoanelor angajate de acesta in vederea îndeplinirii atribuţiilor 
cu aprobarea adunării şi/sau comitetului creditorilor. 
        La fel in contractul de asigurare de răspundere profesională trebuie să fie 
determine expres cazurile ce sunt acoperite de contractul de asigurare de răspundere 
civilă profesională pentru care  administratorii autorizaţi pot fi asiguraţi (riscul 
asigurat), cum ar fi: 

• despăgubirile şi daunele apărute ca urmare a întarzierii unei vânzări din motive 
neimputabile practicianului în insolvenţă, diminuându-se ulterior venitul 
obţinut din vânzarea cu întarziere; 
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• despăgubirile şi daunele apărute ca urmare a furturilor, distrugerii sau 
deteriorării unor bunuri din averea debitorului,  in cazul in care de către 
administrator au fost luate toate  măsurile de pază şi conservare a bunurilor din 
averea debitorului; 

• despăgubirile şi daunele apărute ca urmare  a neexecutării cerinţelor 
administratorului/lichidatorului sau a impedimentelor puse lor prin neasigurarea 
accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a 
bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin 
neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi de documente, precum şi prin 
alte acţiuni sau inacţiuni ale persoanelor debitorului sau a altor terţi 

• cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil (cheltuieli de judecată strict 
necesare pentru buna desfăşurare a justiţiei şi încuviinţate de instanţă);  

 
      Riscul asigurat prezintă eventualele prejudicii cauzate participanţilor la proces, 
care urmează a fi stabilite printr-o hotărâre definitivă a instanţei de judecată cu 
excepţia forţei majore, cauzarea prejudiciului moral, acţiuni ilicite sau omisiuni ale 
terţilor, acţiunile ilicite sau inacţiunile administratorului de faliment nelegate de 
procesul de faliment. Cit priveşte stabilirea întinderii prejudiciului printr-o hotărâre 
definitivă a instanţei de judecată, pentru a nu mă repeta, menţin valabile propunerile 
din punctul unu atragerea la răspundere civilă patrimonială a administratorilor 
autorizaţi.  
     In conclulie, sub aspectul celor invocate,  de lege ferendă se impune stabilirea 
cadrului normativ al asigurării de răspundere civilă profesională a administratorilor 
autorizaţi.   
 

3. Fondul de Compensare a Uniunii Administratorilor Autorizaţi 
 

      Legea cu privire la administratorii autorizaţi pune accentul pe asocierea 
administratorilor într-o organizaţie profesională necomercială Uniunea 
Administratorilor Autorizaţi, stabilind expres atribuţiile si reperele activităţii Uniunii,    
Calitatea de membru al Uniunii este o condiţie obligatorie pentru practicarea 
activităţii, iar pierderea calităţii de membru are ca efect încetarea  activităţii 
administratorului. În acelaşi timp Legea obligă administratorii autorizaţi să asigure 
eventualele riscuri de răspundere civila prin subscrierea unei poliţe de asigurare de 
răspundere de civilă, iar  dreptul de a stabili plafonul valoric al evenimentului asigurat 
este transmis Uniunii.  
      În cadrul procedurilor de insolvabilitate este posibil ca suma solicitată de păgubiţi 
să exceda plafonului valoric al evenimentului asigurat situaţie în care este posibil să 
survină răspunderea personală a administratorului.  
     Întrucât calitatea de membru al Uniunii este o condiţie obligatorie pentru 
practicarea activităţii, iar pierderea calităţii de membru are ca efect încetarea  
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activităţii administratorului  de lege ferendă se impune de  introdus modificări  în 
Legea cu privire la administratorii autorizaţi şi anume  crearea obligatorie pe lângă 
Uniune  a Fondului de Compensare a Uniunii Administratorilor Autorizaţi, o 
modalitate alternativă de asigurarea a riscurilor de răspundere civilă, care va avea ca 
scop efectuarea plăţilor compensatorii în legătură cu prejudiciul suferit de persoanele 
care participă într-un caz de faliment ca urmare a neexecutării sau executării 
necorespunzătoare a obligaţiilor de către administrator şi descărcarea de obligaţia 
despăgubirii a administratorilor autorizaţi.  
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