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CAPITOLUL I.
Obiectivele Codului de etică şi deontologie al administratorilor autorizaţi
1.1. Preambul
La 01.07.2011 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planului de Acţiuni
”Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”. În vederea
realizării Planului de Acţiuni la 25.11.2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat
Legea privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 20112016. Conform acestei Legi urmează a fi modernizat statutul unor profesii juridice
conexe sistemului judiciar precum experţii judiciari, administratorii insolvabilităţii,
traducătorii şi interpreţii autorizaţi.
Din acţiunile de implementare în practică a Planului de Acţiuni şi a Strategiei de
reformă ce ţine de instituţia insolvabilităţii, fac parte adoptarea la 29.06.2012 a Legii
insolvabilităţii, iar la 18.04.2014 adoptarea Legii cu privire la administratorii
autorizaţi.
Legea cu privire la administratorii autorizaţi, stabileşte cadrul juridic privind
reglementarea activităţii administratorului: principiile activităţii, organele de
supravegherea şi control, condiţiile de accedere în profesie, formele de organizare a
activităţii administratorilor, constituirea organizaţiei profesionale necomerciale care
va întruni toţi administratorii autorizaţi.
Însă pentru aplicarea în practică a acestei legi sunt necesare o serie de
reglementări care să definească calitatea activităţii profesionale a administratorilor
autorizaţi, să formuleze standarde ale conduitei administratorului autorizat, pentru ca
aceasta să fie corespundă rigorilor profesiei.
Acest Studiu are menirea de a cerceta standardele prevăzute de Codurile de etică
şi deontologie profesională ale practicienilor în insolvenţă din diferite state, inclusiv
ansamblul normelor şi caracteristicilor de calitate a activităţii profesionale.
1.2. Definiţii
În unele studii, lucrări ştiinţifice şi articole de presă termenii etica şi deontologie
sunt adesea utilizaţi cu sens neadecvat de aceia unul dintre cele mai importante puncte
de pornire în studiul eticii şi deontologiei îl reprezintă înţelegerea corectă a sensului
şi a semnificaţiei termenilor cu care aceasta operează.
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Etica este una din principalele ramuri ale filosofiei, numită şi ştiinţa realităţii
morale. Potrivit dex-ului, etica este: 1) un ansamblu de norme în raport cu care un
grup uman îşi reglează comportamentul pentru a deosebi ce este legitim şi acceptabil
în realizarea scopurilor; 2) ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi
condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială;
totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare; morală. Etica poate fi
înţeleasă de asemenea ca o filosofie asupra moralei, a binelui şi a răului, a datoriei.
Deontologia este un compartiment al eticii care se ocupă cu studiul normelor şi
obligaţiilor specifice unei activităţi profesionale. Deontologia este însă ceva mai mult
decât atât, este un ansamblu de principii care îşi au sursa în fundamentele morale ale
persoanei şi care influenţează pozitiv întreaga activitate profesională a acesteia.
Deontologia este bazată pe morală şi moralitate cu elemente de legalitate. În sens
restrâns, ea acoperă cadrul de cercetare şi interpretare a drepturilor şi îndatoririlor şi a
modului de comportare într-un anumit domeniu al vieţii sociale şi profesionale.
Evident, deontologia diferă de la o profesie la asta datorită specificului activităţii
desfăşurate dar are pretutindeni aceeaşi bază: ideea de onestitate şi corectitudine în
relaţiile cu persoana care utilizează serviciile profesionistului.
Administrator autorizat semnifică orice persoană fizică învestită potrivit legii cu
competenţa de a exercita atribuţii de supraveghere şi/sau de administrare a
persoanelor juridice de drept privat şi a întreprinzătorilor individuali în proces de
insolvabilitate sau dizolvare, desemnată de instanţa de judecată ca administrator al
insolvabilităţii, administrator provizoriu sau lichidator al persoanei juridice de drept
privat şi întreprinzătorului individual aflaţi în procedură de insolvabilitate, ca
administrator fiduciar sau lichidator al persoanei juridice supuse dizolvării pe cale
judiciară sau ca administrator al persoanei juridice, în toate celelalte cazuri prevăzute
de lege.
Deci etica şi deontologia profesională a administratorului autorizat reprezintă
totalitatea normelor morale aplicabile desfăşurării activităţii profesionale a
administratorului, atât la nivel teoretic, cât şi la nivel practic, destinate să garanteze,
prin acceptarea lor liber consimţită, buna îndeplinire de către administrator a misiunii
sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna desfăşurare a procedurilor de
insolvabilitate.
1.3. Obiective

4

Codul de etică şi deontologie a administratorilor autorizaţi trebuie să cuprindă
ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activităţii profesionale a
administratorilor autorizaţi, să stabilească regulile de conduită ale administratorului în
exercitarea atribuţiilor funcţionale, precum şi în afara acestora, având ca principale
obiective:
 Să servească ca linie de conduită pentru administratorii autorizaţi, astfel
încât aceştia să desfăşoare o activitate competentă şi conform unei etici
profesionale şi discipline corespunzătoare;
 Să formuleze standarde ale conduitei administratorului autorizat, pentru ca
aceasta să fie conformă cu onoarea şi demnitatea profesiei sale;
 Să stabilească reguli de conduită în relaţiile dintre administratorii
autorizaţi, în relaţiile dintre administratorii autorizaţi şi subiecţii de drept solicitanţi ai serviciilor administratorului autorizat şi terţii implicaţi în
activitatea lor, precum şi în relaţiile cu autorităţile şi cu alte instituţii.
CAPITOLUL II.
Misiunea administratorului autorizat
Administratorul insolvabilităţii 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.
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, face acţiuni pentru a asigura 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.
Cu toate că în cadrul procesului de insolvabilitate administratorul provizoriu,
administratorul insolvabilităţii şi lichidatorul au roluri diferite, misiunea
administratorului este unică: să servească interesului public, să asigure calitatea
activităţii profesionale de administrator în procesul de restructurare a întreprinderilor
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insolvabile în vederea remedierii lor financiare şi economice, satisfacerii colective a
creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de
acesta a procedurii planului sau prin lichidarea patrimoniului şi distribuirea produsului
obţinut. Activitatea administratorului se bazează pe principiile fundamentale de
legalitate, rezonabilitate financiară şi promptitudine, independenţă, imparţialitate,
onestitate, diligenţă, obiectivitate, competenţă, etică profesională, transparenţă şi
asigură respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanelor antrenate în
procedurile de insolvabilitate şi de dizolvare a persoanelor juridice de drept privat şi a
întreprinzătorilor individuali.
CAPITOLUL III.
3.1 Standarde etice prevăzute de codurile de etică şi deontologie ale
reprezentanţilor profesiilor conexe.

Denumirea
profesiei
Experţii
judiciari

Avocaţi

Notari

Norma de
reglementează

Principiile generale

Legea cu privire la
expertiza judiciară,
constatările tehnicoştiinţifice şi medicolegale
nr.1086/23.06.2000
Codul deontologic al
avocaţilor Baroului din
Republica Moldova
din 20.12.2002,
adoptat de Congresul
Avocaţilor din 20
decembrie 2002

Legalităţii
Independenţei
Obiectivităţii
Plenitudinii cercetărilor
efectuate.
Independenţa
Încrederea
Integritatea morală
Secretul profesional
Incompatibilitatea
Publicitatea personală
Interesul clientului

Standarde de etică
profesională

Relaţiile cu clienţii
Conflictele de interese
Stabilirea onorariilor
Relaţiile cu instanţele de
judecată
Relaţiile cu organele de
urmărire penală
Relaţiile cu autorităţile
publice
Raporturile dintre avocaţi

Nu există un Cod
deontologic al notarilor
aprobat în temeiul
Legii RM cu privire la
notariat, nr. 1453-XV
din 8 noiembrie 2002.
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Mediatori

Executorii
judecătoreşti

Administratorii
autorizaţi

Interpreţii

Codul deontologic al
mediatorului, aprobat
Hotărârea Consiliului
de Mediere nr.1 din 16
iunie 2008

Codul deontologic
al executorului
judecătoresc, aprobat
de Congresul
executorilor
judecătoreşti

Legea cu privire la
administratorii
autorizaţi
nr.161/18.07.2014

Lege nr.
264/11.12.2008
privind autorizarea şi
plata interpreţilor şi
traducătorilor

Profesionalism
Corectitudine
Imparţialitate
Neutralitate
Accesibilitate
Confidenţialitate
Acces liber acces şi
egal la mediere
Liberul consimţământ

Instruirea şi formarea
mediatorului
Standarde ale procesului
medierii
Relaţia cu părţile
Colaborarea cu mediatori şi
cu alţi profesionişti
Publicitatea
Relaţia cu mass-media
Sancţiunile nerespectării
Codului

Independenţă
profesională
Respectarea legilor
Probitate
Confidenţialitate
Eficacitate
Perseverenţă
Corectitudine
Integritate morală

Relaţiile cu solicitanţii de
servicii
Relaţiile cu părţile procedurii
de executare
Colaborarea cu executorii
Relaţiile cu organele de
conducere
Relaţiile cu magistraţii şi
avocaţii
Concurenţă neloială
Publicitatea

Legalitate
Raţionalitate financiară
Promptitudine
Independenţă
Imparţialitate
Onestitate şi diligenţă
Obiectivitate
Competenţă şi etică
profesională
Transparenţă
Păstrarea secretului
comercial.
Independenţă
Imparţialitate
Onestitate
Obiectivitate
Conştiinciozitate
Confidenţialitate
Profesionalism

Nu este reglementată

CAPITOLUL IV
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Standarde etice prevăzute de Codurile de etică şi deontologie ale
administratorilor autorizaţi din diferite state.
4.1. Standarde etice prevăzute de Codul de etică şi deontologie a
practicienilor în insolvenţă din România.
Potrivit O.U.G. nr. 86/2006, practicienii în insolvenţă exercită profesia ca
persoane fizice independente sau ca asociaţi ori angajaţi ai unor societăţi profesionale
cu personalitate juridică. Ca persoane fizice independente practicienii în insolvenţă îşi
exercită profesia în cabinete individuale, cabinete asociate sau societăţi civile
profesionale, fără personalitate juridică, iar persoanele juridice se organizează şi
funcţionează sub formă de societăţi profesionale cu personalitate juridică sau sub
forma întreprinderii unipersonale cu răspundere limitată.
Fiecare practician în insolvenţă este obligat să adere la Uniunea Naţională a
Practicienilor în Insolvenţă din România - organul de auto-reglementare a
practicienilor în insolvenţă. Principiile şi normele după care îşi desfăşoară activitatea
membrii UNPIR sunt incluse în Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, rolul căruia este de a servi ca
linie de conduită practicienilor în insolvenţă membri ai UNPIR astfel încât aceştia să
desfăşoare o activitate competentă şi conform unei etici profesionale şi discipline
corespunzătoare. Codul de etică profesională şi disciplină cuprinde ansamblul
caracteristicilor ce definesc calitatea activităţii profesionale şi regulile privind
conduita etică ale practicienilor în insolvenţă, obligatorii pentru toţi membrii Uniunii.
Potrivit Codului, principiile fundamentale care trebuie să fie respectate de către
practicianul în insolvenţă în conduita lui şi în relaţiile profesionale sunt:
a)

Independenţa

În exercitarea profesiei, practicianul în insolvenţă trebuie să se manifeste liber
faţă de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea şi obiectivitatea sa.
Se prezumă a fi încălcată independenţa în situaţia în care:
 membrul Uniunii angajat, un colaborator al său, soţul (soţia) sau o rudă ori
afin până la gradul III se află, simultan sau succesiv, în raporturi juridice
susceptibile de a influenţa creditorul sau creditorii ce pot decide numirea
ori menţinerea sa în poziţia de administrator judiciar sau lichidator într-un
dosar de insolvenţă;
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 membrul Uniunii acceptă un onorariu care să fie condiţionat de
îndeplinirea unei cerinţe individuale a unui anumit creditor, condiţionarea
conducând la încălcarea caracterului unitar concursul şi egalitar al
procedurii.
b) Integritatea morală
În exercitarea activităţii lor, şi în relaţiile cu ceilalţi membri ai Uniunii, membrii
Uniunii trebuie să acţioneze cu cinste, corectitudine şi sinceritate. Prin
comportamentul său şi calitatea activităţii depuse, fiecare membru al Uniunii trebuie
să contribuie la construirea şi întreţinerea încrederii publice în instituţia
practicianului în insolvenţă, precum şi în viabilitatea soluţiilor propuse de legislaţia
aplicabilă.
c)

Respectarea secretului profesional

Membrii Uniunii trebuie să păstreze secretul profesional şi să respecte caracterul
confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia desfăşurării activităţii în calitate de
practicieni în insolvenţă, ei nu vor folosi secretul profesional de care au luat
cunoştinţă în cursul exercitării profesiei nici în beneficiul propriu, nici în beneficiul
unor terţe părţi.
d) Conflictul de interese
Membrii Uniunii au obligaţia să se abţină de la orice fel de conflict de interese şi
să comunice instanţelor, în cazul în care au fost numiţi, că nu îşi pot îndeplini
obligaţiile din cauza acestui conflict, solicitând înlocuirea. Se consideră conflict de
interese dacă membrul Uniunii are un interes personal, de natură patrimonială sau
nepatrimonială, care ar putea influenţa imparţialitatea şi obiectivitatea activităţii sale
în evaluarea, realizarea şi raportarea atribuţiilor ce îi revin.
e)

Concurenţa neloială

Membrii Uniunii trebuie să exercite activitatea cu bună-credinţă potrivit uzanţelor
oneste, cu respectarea intereselor părţilor şi cu respectarea cerinţelor unei concurenţe
loiale. Se consideră fapte de concurenţă neloială săvârşite de membrii Uniunii:
 prezentarea de date şi informaţii incorecte şi/sau incomplete cu privire la ei
înşişi şi/sau la capacităţile lor profesionale şi care să fie susceptibile de a induce
în eroare terţii interesaţi;
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 plata, direct sau indirect, către o terţă parte a unui comision, a unei compensaţii
sau a altui beneficiu cu scopul obţinerii unei numiri într-un dosar;
 primirea, direct sau indirect, din partea unei terţe părţi a unui comision, a unei
compensaţii sau a altui beneficiu pentru acordarea de avantaje din poziţia
conferită prin numirea într-un caz;
 racolarea de personal, respectiv oferta agresivă de angajare a practicienilor în
insolvenţă asociaţi, colaboratori sau salarizaţi ori a altor angajaţi-cheie ai unui
concurent;
 racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane, prin folosirea
unor practici şi metode contrare uzanţelor oneste;
 divulgarea, achiziţionarea sau folosirea unei informaţii confidenţiale de către un
practician în insolvenţă sau de către colaboratori ori angajaţi ai acestuia fără
consimţământul deţinătorului legitim şi într-un mod contrar uzanţelor cinstite;
 încheierea de contracte prin care un practician în insolvenţă asigură serviciile
sale unui creditor în mod avantajos, fie pentru a concura cu ceilalţi practicieni
în insolvenţă prin preţuri reduse, fie pentru a determina creditorul să racoleze şi
alţi clienţi pentru practicianul în cauză;
 comunicarea sau răspândirea în public de către un practician în insolvenţă de
afirmaţii asupra firmei sale sau activităţii acesteia, menite să inducă în eroare şi
să îi creeze o situaţie de favoare în dauna unor concurenţi;
 comunicarea, chiar dacă este făcută confidenţial, sau răspândirea de către un
practician în insolvenţă de afirmaţii mincinoase relative la un concurent sau
asupra serviciilor sale, afirmaţii de natură să dăuneze bunului mers al activităţii
practicianului în insolvenţă concurent;
 oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit ori nemijlocit - de daruri sau de
alte avantaje asociatului, colaboratorului ori salariatului unui practician în
insolvenţă pentru ca aceştia să divulge informaţii confidenţiale sau procedeele
de lucru, pentru a cunoaşte ori a folosi clientela concurentului sau pentru a
obţine alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent;
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 deturnarea clientelei unui practician în insolvenţă prin folosirea legăturilor
stabilite cu această clientelă în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel
practician;
 concedierea sau atragerea unor asociaţi, colaboratori ori salariaţi ai unui
practician în insolvenţă în scopul înfiinţării unei entităţi concurente care să
capteze clienţii acelui practician sau angajarea asociaţilor, colaboratorilor ori
salariaţilor unui practician în insolvenţă în scopul dezorganizării activităţii sale;
 folosirea fără drept a unei firme, denumiri, embleme sau mărci de natură să
producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt practician în insolvenţă sau
cu o altă formă asociativă de exercitare a profesiei;
 producerea în orice mod, punerea în circulaţie, depozitarea, oferirea spre
vânzare sau vânzarea unor servicii sau publicaţii purtând menţiuni false privind
denumirea, firma, emblema ori marca unui practician în insolvenţă sau alte
tipuri de proprietate intelectuală, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi
practicieni în insolvenţă şi pe creditori;
f) Practica anticoncurenţială
Membrii Uniunii trebuie să evite actele şi faptele care au sau pot avea ca efect
restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei libere între practicienii în
insolvenţă cum ar fi:
 încheierea de acorduri privind împărţirea pieţei serviciilor profesionale;
 participarea, în mod concertat, prin oferte trucate la licitaţii sau la orice alte
forme de concurs de oferte, pentru achiziţionarea de servicii profesionale;
 limitarea sau împiedicarea accesului la clientelă şi a libertăţii exercitării
concurenţei profesionale oneste între practicieni;
 Respectarea prevederilor legale.
h) competenţa profesională - practicienii în insolvenţă sunt datori să abordeze cu
competenţă profesională lucrările pe care le realizează, ei vor adopta un
comportament de natură să contribuie la creşterea prestigiului profesiei prin:
 devotament faţă de profesia aleasă;
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 efort profesional de îmbunătăţire continuă a practicilor profesionale;
 instruire şi perfecţionare profesională şi asigurarea condiţiilor pentru creşterea
experienţei persoanelor cu care colaborează;
 abţinerea, chiar în afara exercitării profesiei lor, de la orice încălcări ale legilor,
regulamentelor şi regulilor profesionale şi de la orice acţiuni contrare
independenţei şi onoarei sau care sunt susceptibile să aducă ştirbirea demnităţii
Uniunii şi membrilor săi.
Practicienii în insolvenţă pot să-şi facă publicitate profesională, cu respectarea
următoarelor reguli:
 prezentarea corectă a experienţei profesionale;
 informarea asupra serviciilor oferite pentru obţinerea numirii ca administrator
judiciar sau lichidator;
 evitarea oricărei menţiuni care să aducă atingere intereselor altor practicieni în
insolvenţă;
 evitarea oricărei referiri la onorariile practicate de către alţi practicieni în
insolvenţă.
4.2. Standarde etice prevăzute de Codul de etica şi deontologie a
administratorilor de arbitraj din Federaţia Rusă.
În Federaţia Rusă procedura insolvabilităţii este reglementată de Legea federală
privind procedura de insolvenţă (faliment) din 26.10.2002 nr. 127-FL. Potrivit acestei
legi, organul suprem de auto-reglementare a administratorilor este Uniunea
Organizaţiilor de Autoadministrare a Administratorilor de Arbitraj din Federaţia Rusă,
care întruneşte la moment 26 membri - Organizaţii de auto-reglementare a
Administratorilor de Arbitraj teritoriale şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
Statutul Uniunii.
Fiecare administrator de arbitraj este obligat să fie membru al unei Organizaţii
de Auto-reglementare a Administratorilor de Arbitraj teritoriale şi să respecte Regulile
tip ale disciplinei şi eticii profesionale ale membrilor Organizaţiei de autoreglementare a administratorilor, elaborate întru implementarea Legii federale privind
procedura de insolvenţă (faliment) din 26.10.2002 nr. 127-FL sunt elaborate şi
aprobate de Uniunea Organizaţiilor de Auto-reglementare a Administratorilor de
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Arbitraj din Federaţia Rusă şi au ca scop crearea unui climat de încredere în instituţia
administratorului şi a activităţii administratorilor de arbitraj, cît şi crearea unui climat
de încredere în Organizaţia de auto-reglementare, Regulile tip ale activităţii
profesionale şi eticii în afaceri a administratorilor, de rând cu regulile profesionale ale
administratorilor aprobate de Guvernul Federaţiei Ruse, după aprobarea lor de către
Organizaţia de auto-reglementare teritorială, sunt obligatorii pentru membrii săi în
desfăşurarea activităţii profesionale în calitate de administrator de arbitraj.
Principiile şi normele după care îşi desfăşoară activitatea membrii Uniunii
Organizaţiilor de Auto-reglementare a Administratorilor de Arbitraj din Federaţia
Rusă sunt structurate în şapte capitole.
1. Dispoziţii generale
Acest capitol stabileşte principiile fundamentale care trebuie să fie respectate de
administratori în conduita proprie şi în relaţiile profesionale cu terţii sunt:
 Legalitatea - respectarea prevederilor legislaţiei în materie de insolvabilitate şi a
altor acte normative care se aplică procesului de insolvabilitate, prevederile
Statutului şi Regulamentelor interne ale Organizaţia de Auto-reglementare cât şi să
îndeplinească hotărârile organelor de conducere ale Organizaţiei de
autoadministrare;
 Independenţa faţă de creditor, debitor şi alţi participanţi la procesul de
insolvabilitate;
 Păstrarea secretului profesional;
 Evitarea conflictelor de interese;
 Competenţa profesională;
 Minimalizarea riscurilor profesiei;
 Menţinerea prestigiului profesiei;
 Apărarea reputaţiei profesionale a Organizaţiei de autoadministrare.
2. Relaţiile administratorilor cu persoanele participante la procesul de
insolvabilitate.
13

Acest compartiment stabileşte normele deontologice ale administratorilor în
relaţiile cu creditorii, debitorul şi alţi participanţi direcţi sau indirecţi la procesul de
insolvabilitate de natură:
 Să nu întreprindă acţiuni în măsură să afecteze interesele legitime ale
participanţilor la procesul de insolvabilitate;
 Să ajute debitorul în vederea restabilirii solvabilităţii şi restructurării
activităţii debitorului;
 Să nu întreprindă acţiuni de îngrădire a dreptului la un proces echitabil
participanţilor la proces.
3. Valorificarea de către administrator a averii debitorului.
Compartimentul cuprinde prevederi ce ţin de obligaţiile administratorilor în
raport cu averea debitorului, inclusiv:
 obligaţia de a acţiona cu diligenţa unui adevărat proprietar;
 de a întreprinde măsurile legale intru asigurarea integrităţii masei
debitoare, restituirea şi revendicarea bunurilor debitorului din posesia
terţilor;
 De a valorificarea masa debitoare după principiul transparenţei, fără nici o
întârziere nejustificată, contra unui preţ rezonabil şi în interesul major al
debitorului şi a creditorilor.
4. Relaţiile administratorului cu organizaţiile de specialitate.
În activitatea sa administratorul este obligat să antreneze doar acele organizaţii
de specialitate (de asigurare, participanţi la piaţa mobiliară, participanţi la piaţa de
capital) acreditaţi de Organizaţia de auto-reglementare şi poartă răspunderea
prevăzută de legislaţie pentru acţiunile persoanelor antrenate de el la executarea
obligaţiilor care conform legii intră în funcţia lui.
5. Prezentarea informaţiei privind activitatea profesională a administratorilor
autorizaţi.
În activitatea sa administratorul va prezenta organizaţiei de reglementare rapoarte
privind numirea în calitate de administrator, date solicitate cu ocazia verificării
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activităţii şi examinării plângerilor, orice schimbări ce intervenite în forma de
organizare şi condiţiile la exercitare a profesiei şi va informa neîntârziat Organizaţia
de autoadministrare despre pretenţiile de încasare a prejudiciilor cauzate persoanelor
interesate în rezultatul executării atribuţiilor profesionale cum ar fi:
 riscul încasării prejudiciilor din fondul de compensare a Organizaţiei de
autoadministrare acţiunile depuse de persoanele interesate în instanţa de
judecată ce au ca obiect compensarea prejudiciilor cauzate în legătură cu
neexecutarea atribuţiilor de serviciu;
 apariţia oricărei situaţie care ar duce la recunoaşterea că nu corespunde
condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei inclusiv;
 anularea calităţii de întreprinzător individual;
 Pornirea unui proces penal în care administratorul are calitatea de
participant în procedura penală;
 Rămânerea definitivă a sentinţei de condamnare pentru o infracţiune
economică şi pentru alte infracţiuni mai puţin grave, grave şi excepţional
de grave săvârşite cu intenţie;
 Apariţia unor conflicte de interese în raport cu debitorul şi creditorii din
procesul de insolvabilitate în care este desemnat;
 Survenirea stării de insolvabilitate a administratorului în calitate de
întreprinzător individual;
 Atragerea administratorului la răspunderea disciplinară şi descalificarea
prin lipsirea de dreptul:
1. De a executa funcţia;
2. De a ocupa funcţii de conducere;
3. De a desfăşura activitate economică;
4. De a fi ales în organele de conducere ale societăţilor comerciale;
5. De a administra averea terţelor persoane.
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6. Relaţiile legate de desemnarea administratorului în procedurile de
insolvabilitate.
 Să nu dea acordul la desemnarea în calitate de administrator dacă nu are
calificare necesară pe acest caz;
 De a refuza numirea în calitate de administrator în cazul în care are în
procedură mai multe cauze de insolvabilitate, situaţie care poate duce la
asigurarea neefectivă a derulării cazului;
 Să refuze numirea în cauzele în care se află în conflict de interese cum ar fi:
1. Relaţii de rudenie cu unul din participanţii la procesul de insolvabilitate:
2. Activităţi comune de parteneriat cu unul din participanţii la proces;
3. Îndeplinirea funcţiilor de conducere a debitorului sau alte activităţi în
favoarea debitorului în ultimii 3 ani;
4. Alte situaţii de incompatibilitate;
5. Relaţiile administratorului cu Organizaţia de auto-reglementare.
Capitolul stabileşte modalităţile de soluţionare a conflictelor între membrii
Organizaţiei de autodeterminare, modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare şi de
ieşire din rândurile membrilor sau de executare.
În calitate de membru al Organizaţiei de auto-reglementare, administratorii au
următoarele obligaţii:
 să fie membru doar a unei Organizaţii de auto-reglementare;
 să participe la activitatea Organizaţiei de auto-reglementare;
 să achite cotizaţiile de membru şi plăţile obligatorii în fondul de
compensare:
 să participe la pregătirea profesională a membrilor Organizaţiei de autoreglementare.
4.3. Standarde etice prevăzute de Codurile de etică şi deontologie a
administratorilor insolvabilităţii din Germania.
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În Germania nu există un regulament general de activitate profesională pentru
administratorii de insolvabilitate, care să fie instituit prin lege. Unica lege care
reglementează activitatea persoanei care are voie să activeze în calitate de
administrator de insolvabilitate, calificările şi capacităţile necesare pentru această
activitate în Germania este Legea germană cu privire la insolvabilitate din 5
octombrie 1994.
Potrivit § 56 alin. (1) "În calitate de administrator de insolvabilitate se va numi o
persoană fizică, potrivită/adecvată pentru fiecare caz în parte, în special cu
experienţă în domeniul de activitate corespunzător şi independentă faţă de creditori
şi debitor, care trebuie aleasă/selectată din cercul tuturor persoanelor disponibile să
preia administraţiile insolvabile, Independenţa necesară nu se exclude deja prin
faptul, că persoana a fost propusă de debitor sau de un creditor, l-a consultat pe
debitor până la cererea de intentare a procedurii de insolvabilitate cu privire la
desfăşurarea unei proceduri de insolvabilitate şi consecinţele acesteia."
În practică, instanţele de judecată angajează în calitate de administratori avocaţi cu
activitate principală, specializaţi în dreptul insolvabilităţii, economişti sau consilieri
fiscali. Regulile care stabilesc limitele etice care guvernează activitatea avocaţilor în
faliment provin din diverse surse, inclusiv, Legea germană cu privire la faliment,
Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, Codul de Etică al Avocaţilor
din Germania, jurisprudenţa în materie de faliment, precum şi opiniile şi
recomandările Asociaţiei Avocaţilor.
4.4. Standarde etice prevăzute de Codul de etică şi deontologie a
administratorilor de faliment din Canada.
În Canada falimentul este reglementat de Legea 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 de faliment (lichidatorul) care verifică legalitatea actelor juridice
încheiate în privinţa bunurilor din masa debitoare şi repartizează sursele financiare
obţinute de la valorificarea masei debitoare între creditori.
Administratori de faliment din Canada sunt membri ai Asociaţiei Canadiene a
Profesioniştilor în Insolvenţă şi Restructurare (CAIRP). CAIRP impune reguli şi
standarde de conduită pentru membrii săi prin Codul de etică şi conduită
profesională a administratorilor în faliment, care este o parte integrantă a
Regulamentul general privind falimentul şi insolvenţă şi are misiunea de a asigura
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opinia publică că specialiştii în insolvenţă acţionează
integritate profesională.

cu respect, curtoazie şi

Administratorii de faliment sunt supuşi controlului şi supravegherii de către
CAIRP şi Inspectoratul general de faliment (OSB). Scopul principal al acestor două
programe este de a permite Inspectorului să intervină în anumite situaţii în vederea
menţinerii integrităţii procesului de insolvabilitate şi asigurarea respectării de către
practicieni a Codului de etică şi conduită profesională.
Codul de etică şi conduită profesională a administratorilor în faliment reflectă
prevederile secţiunii 34-53 din Legea despre faliment şi insolvabilitate din 1985 şi în
special stabileşte următoarele standarde etice pentru administratori:







independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea;
secretul profesional – confidenţialitatea;
evitarea conflictelor de interese;
competenţa şi dezvoltarea profesională continuă;
menţinerea bunei reputaţii a comunităţii administratorilor;
Bunul tratament al fondurilor încredinţate administrării.

4.5. Standarde etice prevăzute Codul de etică şi deontologie a administratorilor
insolvabilităţii din Ucraina.
În Ucraina comportamentul etic şi deontiologic al persoanelor care practică
activitatea de practician în insolvenţă este Codul de Etică şi Deontologie elaborat de
Camera Administratorilor de Arbitraj, organizaţie neguvernamentală, care întruneşte
administratorii de arbitraj, experţi în faliment şi alţi specialişti în probleme de
faliment. Activitatea Camerei se extinde pe tot teritoriul Ucrainei prin filiale locale.
Camera exercită controlul respectării de către membrii săi a dispoziţiilor Legii cu
privire la restabilirea solvabilităţii debitorului sau recunoaşterea lui în stare de
faliment şi a altor acte normative ce reglementează organizarea activităţii
administratorului de arbitraj în organele de stat şi locale.
Codul de Etică şi Deontologie elaborat de Camera Administratorilor de Arbitraj
cuprinde opt reguli generale, bazate pe următoarele standarde profesionale.
 Competenţa profesională;
 Independenţa faţă de participanţii la procedura de insolvabilitate;
 Obiectivitatea în exercitarea atribuţiilor;
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 Asistenţă şi diligenţă pentru creşterea valorii masei;
 Confidenţialitate şi păstrarea secretului profesional;
 Buna credinţă în exercitarea atribuţiilor.
Cele opt norme prevăzute de Codul de Etică şi Deontologie cu care administratorii
trebuie să se conformeze sunt:
1. Administratorii trebuie să contribuie la crearea unui climat de încredere a
societăţii faţă de necesitatea şi utilitatea procedurilor de faliment.
2. Administratorul trebuie să acţioneze cu buna credinţă şi în mod rezonabil în
interesul debitorului, creditorilor şi ale societăţii şi dea dovadă de obiectivitate şi
imparţialitate în raport cu persoanele participante la procesul de faliment.
3. În calitate de participanţi la procesul de faliment să contribuie la înfăptuirea
justiţiei.
4. Să primească decizii, să prezinte rapoarte şi concluzii, să întreprindă acţiuni
doar în rezultatul examinării informaţiilor, situaţiilor şi faptelor reale fără
părtinire şi presiuni din exterior.
5. Să refuze numirea în funcţie în cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire
la competenţa profesională şi experienţă la caz, sau dacă se află în conflict de
interese cu participanţii la proces.
6. Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor ce constituie secret de stat sau
secret comercial, obţinute în legătură cu exercitarea profesiei şi cu persoanele sau
afacerile lor fără limita de timp şi indiferent de încetarea sau continuarea
relaţiilor profesionale cu aceste persoane.
7. Să nu accepte plăţi sau alte foloase cu excepţia celor stabilite de instanţa de
judecată.
8. Să menţină un comportament adecvat faţă de colegii de breaslă, să se abţină de
la criticile nejustificate a activităţii lor şi a altor acţiuni de natura să aducă
atingere reputaţiei profesionale a colegilor profesionali.
4.6. Standarde etice prevăzute de codurile de etică şi deontologie a
administratorilor de faliment din America
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În America falimentul este reglementat de Codul falimentului (Bankruptcy Cod).
Potrivit Legii americane administratorul judiciar de caz este numit doar în cazuri
izolate, cel care supraveghează întreaga procedură de reorganizare, este
administratorul federal (US Trustee), un funcţionar federal al Departamentului de
Justiţie, care alături de judecătorul federal supraveghează cazurile de faliment şi
monitorizează planul de reorganizare.
Trustee case – corespondentul administratorului judiciar în legislaţia noastră, este
o persoană fizică sau juridică desemnată doar în cazuri de fraudă, incompetenţă sau
lipsă de onestitate a debitorului, la cererea oricărei părţi interesate sau a
administratorului federal, sub rezerva aprobării de către Curte.
În calitate de administratori sunt angajaţi avocaţi cu activitate principală,
specializaţii în dreptul falimentului. Regulile care stabilesc limitele etice ce
guvernează activitatea avocaţilor în faliment provin din diverse surse, inclusiv, Codul
falimentului, Regulamentul model de etică a avocaţilor, revizuit în 2002, jurisprudenţa
în materie de faliment, precum şi opiniile şi recomandările Asociaţiei Avocaţilor
Americani.
Firul roşu al acestor reglementări este că un avocat trebuie să atingă un echilibru
între responsabilităţile sale faţă de client pe de o parte, şi obligaţiile faţă de sistemul
judiciar şi alţi participanţi la proces pe de altă parte.
În general, în respectarea atribuţiilor comportamentul avocatului trebuie să fie
orientat spre:
1. Respectarea şi executarea legislaţiei;
2. Respect pentru sistemul judiciar;
3. Profesionalism;
4. Confidenţialitate;
5. Păstrarea secretului profesional;
5. Respect faţă de colegii de breaslă.
În exercitarea atribuţiilor legate de administrarea întreprinderii faţă de care este
pornit un proces de faliment, în virtutea principiilor de fidelitate faţă de client,
administratorul nu trebuie să recurgă la tactici frauduloase în favoarea clientului său
şi în acelaşi timp să nu permită clientului asemenea comportament, să execute
atribuţiile sale cu diligenţa şi protecţie pentru a realiza interesele clientului, dar în
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acelaşi timp şi a creditorilor in strictă conformitate cu legea, menţinând în acelaşi
timp tratament profesional şi politicos faţă de toate persoanele implicate în proces.
4.7. Standarde etice prevăzute Codul
administratorilor insolvabilităţii din Estonia.
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In Estonia instituţia falimentului este reglementată de Legea falimentului din
22.01.2003, lege care reglementează si aspectele ce ţin de activitatea administratorilor
in faliment.
Potrivit legii estoniene pot activa in calitate de administratori al procedurii de
insolvabilitate persoane fizice, incluse de Ministerul Justiţiei în Registrul
administratorilor de faliment cât şi avocaţii specializaţi în materie de faliment.
Persoana care intenţionează să practice activitatea de administrator urmează să
promoveze examenul profesional, la care sunt verificate atât calităţile profesionale
cât şi cele personale. După promovarea examenului profesional persoanele autorizate
sunt incluse în Registrul administratorilor.
Avocaţii care practică această activitate nu sunt obligaţi să susţină examenul de
capacitate şi nici nu sunt incluşi în Registrul administratorilor.
Legea estoniană nu conţine reglementări legate de asocierea obligatorie a
administratorilor. Controlul şi supravegherea activităţii administratorilor este
exercitată de instanţa de judecată pe rolul căreia se află procedura de faliment şi care
este competentă să verifice activitatea administratorului legată de exercitarea
atribuţiilor prevăzute de lege în raport cu procedura de insolvabilitate şi cu masa
debitoare. Pe lângă instanţa de insolvabilitate controlul asupra activităţii
administratorului este exercitat şi de Ministerul Justiţiei, care examinează plângerile
împotriva acţiunilor administratorului.
Legea estoniană nu abordează careva norme deontologice aplicabile
administratorilor, dar din reglementările drepturilor şi obligaţiilor administratorilor
denotă că acestea sunt bazate pe principiile fundamentale ale activităţii de
administrator:
 Legalitate (art. 55 alin. 1);
 Decenţă şi onestitate (art. 55 alin. 2);
 Independenţa faţă de creditor, debitor şi instanţa de judecată (art.56 alin.3,4);
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 Păstrarea secretului profesional (art. 72);
 Competenţa profesională (art. 58);
 Integritatea morală (art. 57 alin 1).
4.8. Standarde etice prevăzute Codul
administratorilor insolvabilităţii din Lituania.
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In Letonia instituţia falimentului este reglementată de Legea falimentului şi
restructurării întreprinderilor № IХ-216 din 20 martie 2001. (Monitorul Oficial al
Lituania, nr. 31-1010).
În calitate de administrator al insolvabilităţii întreprinderii poate fi numită o
persoană fizică, cetăţean al Lituaniei sau al altui stat membru al Uniunii Europene
care are dreptul de liberă circulaţie în spaţiul UE. Mai pot activa in această sferă
persoanele juridice fondate în Lituania, care a obţinut dreptul să presteze servicii de
administrator al procesului de faliment în condiţiile Legii falimentului şi restructurării
întreprinderilor.
Organul de stat în problema de faliment în Lituania este Departamentul
falimentului întreprinderilor pe lângă Ministerul Economiei, care deţine Registrul
administratorilor de faliment, organizează examenele de calificare, eliberează
certificate cu privire la dreptul de practicare a activităţii, numeşte persoanele care au
dreptul să fie angajaţi în calitate de ajutor de administrator.
Potrivit art. 111 persoanele fizice care practica activitatea de administrator al
proceselor de insolvabilitate sunt obligaţi să respecte dispoziţiile normelor de drept şi
ale Codului de conduită a administratorilor de faliment, aprobat prin ordinul
Ministerului Economiei nr. 4-337 din 7 iulie 2009.
Codul de conduită a administratorilor include patru capitole:
I. Dispoziţii generale
1. Codul de conduită a administratorilor stabileşte principiile etice generale de
care trebuie să se ghideze administratorul insolvabilităţii în activitatea sa profesională.
2. Termenii utilizaţi în codul de conduită al administratorilor au aceeaşi
semnificaţie ca şi
termenii utilizaţi în Legea falimentului şi restructurării
întreprinderilor.
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3. Persoanele faţă de care se aplică dispoziţiile Codului.
II. Desemnarea administratorului în procedurile de faliment.
4. Administratorul nu trebuie să promită sau să achite plăţi terţelor persoane
pentru a fi desemnat în proceduri de faliment şi restructurare.
5. Persoana care solicită desemnarea administratorului, comitetul creditorilor, sau
Departamentul falimentului întreprinderilor, trebuie să prezinte dovada că persoana
propusă are suficientă pregătire profesională, experienţă şi alte abilităţi pentru
îndeplinirea funcţiei.
6. Administratorul trebuie să refuze susţinerea persoanelor debitorului dacă
constată că până la iniţierea procedurii de faliment de către administraţia debitorului
au fost utilizate tactici frauduloase ce au dus intenţionat la starea de falimentul.
7. Administratorul nu va întreprinde măsuri care ar duce la destituirea
administratorului cu scopul de a-i lua locul.
III. Comportamentul administratorului în cadrul procedurii de faliment
8. În cadrul procedurii de faliment administratorul trebuie să acţioneze în strictă
conformitate cu dispoziţiile legii, în interesul major al debitorului, creditorilor
păstrând un echilibru între responsabilităţile sale faţă de sistemul judiciar pe o parte şi
alţi participanţi la proces pe de altă parte.
9. Administratorul nu va accepta şi nu va primi recompense sau alte favoruri de
la creditori, debitori sau alţi participanţi la proces cu excepţia recompenselor
prevăzute de lege.
10. Administratorul trebuie să fie independent faţă de debitor, creditori şi să evite
orice conflict de interese cu participanţii la proces.
11. În activitatea sa administratorul trebuie să se ghideze de următoarele
principii:
11.1. Principiului respectului faţă de demnitatea umană – să respecte drepturile şi
libertăţile persoanei.
11.2. Principiul profesionalismului - să accepte numirea în proces doar dacă are
suficiente cunoştinţe şi experienţă la caz, să contribuie permanent la autoinstruirea sa
şi a persoanelor angajate de el pentru exercitarea funcţiilor.
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11.3. Principiul eficienţei - să depună toate diligenţele pentru satisfacerea
creanţelor creditorilor, să contribuie la derularea în termeni rezonabili a procedurii de
faliment cu cheltuieli şi costuri minore. Acest principiu nu poate fi interpretat ca un
impediment pentru administrator de a fi remunerat in modul corespunzător pentru
executarea funcţiei.
11.4. Principiul confidenţialităţii - să păstreze secretul profesional şi să respecte
caracterul confidenţial al informaţiilor deţinute cu ocazia desfăşurării activităţii, să nu
folosească secretul profesional în beneficiul propriu, nici în beneficiul altor terţi, să
nu permită accesul persoanelor neautorizate la informaţia ce conţine secret comercial
sau secret de stat.
11.5. Principiul imparţialităţii – să nu intre în conflict de interese cu participanţii
la proces, să comunice instanţei neîntârziat despre apariţia oricărui conflict de
interese.
11.6. Principiul onoarei, moralităţii şi a conştiinţei - toate relaţiile cu participanţii
la proces vor fi construite pe respect şi încredere reciprocă.
11.7. Principiul decenţei - să aibă o reputaţie ireproşabilă să dea dovadă de
respect şi toleranţă faţă de opiniile participanţilor la proces, să se abţină de la
declaraţii publice defăimătoare a colegilor de breaslă, să păstreze onoarea şi prestigiul
profesiei.
11.8. Principiul cooperării - să fie solidar şi loial în relaţiile dintre administratori,
să nu se expună tendenţios faţă de experienţă, pregătirea profesională şi eficacitatea
muncii acestora, să asigure susţinerea profesională a colegilor. Orice controversă sau
dispută între administratori trebuie să fie soluţionată pe cale amiabilă.
IV. Răspunderea administratorului de faliment
12 Dacă administratorul de faliment încalcă dispoziţiile Codului de conduită,
comisia de certificare a activităţii de administrator pe lângă Departamentul
falimentului întreprinderilor, va aplica următoarele sancţiuni:
12.1 Atestarea (obligarea de a susţine examenul privind competenţa profesională).
12. 2 Retragerea autorizaţiei. Sancţiunea retragerii autorizaţiei va fi aplicată doar după
aplicarea sancţiunilor disciplinare, prevăzute de art. 117 al Legii falimentului şi
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restructurării şi anume: avertismentul şi avertismentul public (se publică pe pagina
web a M.E.).
CAPITOLUL V
Dispoziţii generale.
5.1. Concluzii şi recomandări
La 1 ianuarie 2015 a intrat in vigoare Legea nr. 161/18.07.2014 cu privire la
administratorii autorizaţi. Pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor art. 11 al Legii
este necesar de elaborat şi de adoptat Codul deontologic al administratorilor autorizaţi
Studiind prevederile legislaţiei Uniunii Europene, Legile naţionale ale unor state,
prevederile Codurilor de etică şi deontologie ale practicienilor in insolvenţă şi, ţinând
cont de practica naţională in materie de etică şi deontologie profesională şi insolvenţă
cit şi de practica altor state, consider că Codul deontologic al administratorilor
autorizaţi ar putea avea următorul conţinut:
Codul deontologic al administratorilor autorizaţi
CAPITOLUL I
Introducere
1. Codul deontologic al administratorilor autorizaţi împreună cu Legea nr.
161/18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi şi Statutul Uniunii
Administratorilor Autorizaţi constituie principalele reguli de bază conform cărora
Uniunea şi membrii ei îşi desfăşoară activitatea.
2. Codul deontologic al administratorilor autorizaţi
cuprinde ansamblul
caracteristicilor ce definesc calitatea activităţii profesionale, iar rolul lui este acela de
a servi ca linie de conduită administratorilor autorizaţi, astfel încât aceştia să
desfăşoare o activitate competentă şi conform unei etici profesionale şi discipline
corespunzătoare.
CAPITOLUL II
Principii generale
3. Principiile fundamentale care trebuie să fie respectate de către administratorul
autorizat în conduita lui, în relaţiile profesionale cu alte persoane sunt:
a) independenţa - în exercitarea profesiei, administratorul autorizat trebuie sa se
manifeste liber faţă de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si
obiectivitatea sa;
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b) integritatea morala - în exercitarea activităţii administratorul autorizat va
acţiona cu cinste, corectitudine si sinceritate;
c) respectarea secretului profesional - administratorul autorizat va păstra secretul
profesional si va respecta caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia
desfăşurării activităţii în calitate de administratorul autorizat;
d) conflictul de interese - administratorii autorizaţi vor evita în exercitarea
activităţii lor conflictul de interese;
e) concurenţa neloiala - administratorii autorizaţi îşi vor exercita activitatea cu
buna-credinţă si cu respectarea cerinţelor unei concurenţe loiale;
f) practica anticoncurenţiala - administratorii autorizaţi vor evita actele si faptele
care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei
libere între administratorii autorizaţi;
g) respectarea prevederilor legale - administratorii autorizaţi vor respecta
legislaţia aplicabila activităţii pe care o desfăşoară;
h) competenţa profesionala - administratorii autorizaţi sunt datori sa abordeze cu
competenţă profesionala lucrările pe care le realizează.
4. Respectarea şi aplicarea principiilor enunţate constituie un deziderat şi un scop
al exercitării profesiei de administrator autorizat. Respectarea lor se impune chiar şi în
afara exercitării activităţii profesionale, administratorul autorizat fiind obligat să se
abţină de la săvârşirea de fapte ilegale sau contrare dispoziţiilor statutare ale Uniunii,
care pot aduce atingere ordinii publice şi bunelor moravuri sau demnităţii profesiei de
administrator autorizat şi imaginii Uniunii.
CAPITOLUL III
Comportamentul profesional al administratorului autorizat
5. Administratorul autorizat va adopta un comportament de natura sa contribuie la
creşterea prestigiului profesiei prin:
a) devotament faţă de profesia aleasa;
b) efort profesional de îmbunătăţire continua a practicilor profesionale;
c) instruire si perfecţionare profesionala si asigurarea condiţiilor pentru
creşterea experienţei persoanelor cu care colaborează;
d) spirit de echipa, curajul opiniilor si onestitate.
6. Administratorul autorizat
trebuie sa se abţină, chiar în afara exercitării
profesiei, de la orice acţiuni care încalcă normele legale, regulamentelor si regulilor
profesionale si de la orice acţiuni contrare independenţei si onoarei sau care sunt
susceptibile sa aducă atingere reputaţiei profesionale.
7. Administratorul autorizat poate să-si facă publicitate profesionala, cu
respectarea următoarelor reguli:
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a) prezentarea corecta a experienţei profesionale;
b) informarea asupra serviciilor oferite pentru obţinerea numirii ca
administrator provizoriu, administrator al insolvabilităţii sau lichidator;
c) evitarea oricărei menţiuni care sa aducă atingere intereselor altor
administratori autorizaţi.
CAPITOLUL IV
Relaţia administratorului autorizat cu participanţii la proces
8. Administratorul autorizat trebuie să asigure transparenţa activităţii sale în
relaţiile cu debitorul, creditorii şi alţi participanţi la procesul de insolvabilitate
sub rezerva respectării obligaţiei de confidenţialitate.
9. Administratorul autorizat trebuie să contribuie la crearea unui climat de
încredere al debitorului, creditorilor şi a altor participanţi la procesul de
insolvabilitate faţă de necesitatea şi utilitatea procedurilor de insolvabilitate.
10. Administratorul autorizat trebuie să acţioneze cu buna credinţă şi cu diligenţa
unui adevărat proprietar faţă de averea debitorului;
11.Administratorul autorizat trebuie să întreprindă toate măsurile legale pentru
asigurarea integrităţii masei debitoare, restituirea, revendicarea bunurilor
debitorului din posesia terţilor şi valorificarea masei debitoare după principiul
transparenţei, fără nici o întârziere nejustificată, contra unui preţ rezonabil şi în
interesul major al debitorului şi a creditorilor.
12. Administratorul trebuie să acţioneze în interesul major al debitorului,
creditorilor şi ale societăţii şi să dea dovadă de obiectivitate şi imparţialitate în
raport cu persoanele participante la procesul de insolvabilitate.
CAPITOUL V
Colaborarea cu administratorii autorizaţi
13. Administratorul autorizat trebuie să respecte principiul solidarităţii, loialităţii
dintre administratorii autorizaţi, să stimeze experienţa, pregătirea profesională şi
eficacitatea muncii colegilor săi, să lărgească colaborarea necesară pentru
îmbunătăţirea calităţii procedurilor de insolvabilitate.
14. Administratorul autorizat va sprijini colegii în exercitarea profesiei. El va
răspunde favorabil la cererea de consultanţă a acestora şi îi va ajuta în situaţii
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dificile, în limita posibilităţilor sale, în special prin rezolvarea unor probleme de
ordin deontologic.
15. Se interzice Administratorului autorizat orice manifestare de concurenţă
neloială, iar exercitarea profesiei se face exclusiv pe criterii de competenţă
profesională.
16. Se consideră fapte de concurenţă neloială săvârşite de membrii Uniunii:
a) prezentarea de date şi informaţii incorecte şi/sau incomplete cu privire la ei
înşişi şi/sau la capacităţile lor profesionale şi care să fie susceptibile de a induce în
eroare terţii interesaţi;
b) plata, direct sau indirect, către o terţă parte a unui comision, a unei
compensaţii sau a altui beneficiu cu scopul obţinerii unei numiri într-un dosar;
c) primirea, direct sau indirect, din partea unei terţe părţi a unui comision, a
unei compensaţii sau a altui beneficiu pentru acordarea de avantaje din poziţia
conferită prin numirea într-un caz;
d) racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane, prin
folosirea unor practici şi metode contrare uzanţelor oneste;
e) comunicarea sau răspândirea în public de către un practician în insolvenţă de
afirmaţii asupra firmei sale sau activităţii acesteia, menite să inducă în eroare şi să îi
creeze o situaţie de favoare în dauna unor concurenţi;
f) deturnarea clientelei unui practician în insolvenţă prin folosirea legăturilor
stabilite cu această clientelă în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel practician;
g) folosirea fără drept a unei firme, denumiri, embleme sau mărci de natură să
producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt practician în insolvenţă sau cu o
altă formă asociativă de exercitare a profesiei;
h) producerea în orice mod, punerea în circulaţie, depozitarea, oferirea spre
vânzare sau vânzarea unor servicii sau publicaţii purtând menţiuni false privind
denumirea, firma, emblema ori marca unui practician în insolvenţă sau alte tipuri de
proprietate intelectuală, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi practicieni în
insolvenţă şi pe creditori; â
i) orice acţiuni, gesturi, atitudini si alte forme de manifestare ale
administratorului autorizat, personal sau prin interpuşi, prin care se urmăreşte
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atragerea clientelei şi sporirea veniturilor biroului său, în detrimentul altor
administratori autorizaţi, bazate pe comparaţii sau punerea în evidenţă a exclusivităţii
propriului birou, personalităţii administratorului autorizat sau a oricăror alte informaţii
ce pot contribui la crearea concluziei de superioritate a unui birou asupra altuia.
17. Atunci când un administrator autorizat este de părere că un coleg, administrator
autorizat, a încălcat o normă deontologică, el trebuie să-l atenţioneze asupra
acestui lucru.
18. Atunci când între administratori autorizaţi apare un diferend personal, de natură
profesională, aceştia trebuie să încerce mai întâi să-l soluţioneze pe cale
amiabilă.
19. Înainte de a porni o procedură împotriva unui coleg, administrator autorizat, ce
ţine de un conflict de interese, administratorul autorizat trebuie să informeze
Comisia de autorizare si disciplina pentru a permite să-şi dea concursul în
vederea soluţionării diferendului pe cale amiabilă.
20. Administrator autorizat este obligat să ia atitudine cu toată diligenta în
pregătirea tinerilor specialişti şi să asigurare condiţii pentru creşterea experienţei
persoanelor cu care colaborează;
21. În calitate de administrator autorizat îndrumător al unui stagiar poate fi
administratorul autorizat, recomandat de Uniune, care întruneşte înalte calităţi
morale şi profesionale, exercită profesia nu mai puţin de 3 ani şi dispune de
condiţii suficiente pentru a asigura stagiul.
CAPITOLUL VI
Relaţiile administratorilor autorizaţi cu magistraţii
şi avocaţii
21. Administratorul autorizat va da dovadă de respect faţă de magistraţi şi avocaţi,
dar, în acelaşi timp, îşi va exercita atribuţiile în mod conştiincios şi fără reticenţe.
22. Administratorul autorizat i se interzice să furnizeze cu bună ştiinţă magistratului
sau avocatului o informaţie falsă sau de natură să îl inducă pe acesta în eroare.
23. În raportul cu instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală şi autorităţile
publice, administratorul autorizat este obligat să manifeste un comportament
respectuos şi loial, solicitându-le acestora respectul şi tratamentul reciproc respectiv.
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24. Administratorul autorizat trebuie să atingă un echilibru între responsabilităţile
sale faţă de debitor şi creditori şi obligaţiile cale faţă de sistemul judiciar, să nu dea
acordul la desemnarea în calitate de administrator dacă nu are calificare necesară pe
acest caz, să refuze numirea în calitate de administrator în cazul în care are în
procedură mai multe cauze de insolvabilitate, situaţie care poate duce la asigurarea
neefectivă a derulării cazului.
CAPITOLUL VII
Relaţiile dintre administratorii autorizaţi
şi organele de conducere
25. Administratorul autorizat, ales în organele de conducere va acorda o deosebită
atenţie funcţiei ocupate şi va răspunde tuturor convocărilor dar nu va folosi sub nici
un mod această funcţie în scopul obţinerii unor avantaje sau exclusivităţi pentru
activitatea sa profesională, neprevăzute prin acte normative.
26. În exercitarea funcţiilor de conducere, administratorul autorizat trebuie să se
preocupe de organizarea activităţii personalului, să manifeste iniţiativă şi spirit de
responsabilitate. În luarea deciziilor el trebuie să acorde întotdeauna prioritate
intereselor profesiei şi ale Uniunii.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
27. Codul deontologic al administratorii autorizaţi se aprobă de Congresul Uniunii
Administratorilor Autorizaţi. Orice modificare a Codului va fi supusă aprobării
Congresului.
28. De la data adoptării de către Congres, Codul deontologic devine normă de
conduită obligatorie pentru toţi administratorii autorizaţi din Republica Moldova.
28. Nerespectarea normelor deontologice atrage răspunderea disciplinară a
administratorilor
autorizaţi in conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
161/18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi.
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