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Institufiilor $i organiza{iilor, in care
Ministerul Educa(iei, Culturii qi Cercetlrii
exerciti func{ia de fondator, conform anexei

in contextul mdsurilor restrictive adoptate de autoritdlile publice in vederea
preintAmpinarii raspdndirii pandemiei cauzate de COVID-19, ce afecteazd implicit
activitatea unor persoanel entitAti care inchiriazd spafii proprietate a statului de la
instituliile I organizaliile din subordinea Ministerutui paucaliei, Culturii qi Cercetarii
comunicdm urmdtoarele.

in sensul principiului libertdfii contractuale, garantat de art.l al Codului civil
nr' 110712002, pdr{ile unui raport contractual pot decide liber atdt incheierea cet si
-"0'3:l[X;'H:fft;if 

iff,il:dului nominariz at, ,,persoanete fizice si juridice
participante la raporturile.iuridice civile trebuie sd tSi exercite diepturile Si sd tSi
execute obligaliile cu bund-credinld, in acord cu legea, cu contractul, cu ordinia
publicd Si cu bunele moravuri".

In acest sens, potrivit art.11 alin.(1) al aceluiaqi cod, ,,b.Ltna-credinld este un
standard de conduitd a unei pdrli, caracterizatd prin corectitudine, onestitate,
deschidere ;i luarea in cont q intereselor celeilalte pdrli la raportul juridic ".

Astfel, in condiliile in care adoptarea unor mdsuri restrictive de cdtre
autoritdtile publice afecteazd utilizarea bunului public potrivit scopului indicat in
contract, pdrfile sunt in drept, in baza principiului libertAtii contractuale qi a
principiului bunei-credinle, dupa aprecierea intereselo, ...ip.or., sd modifice
raporlurile de loca{iune prin excluderea perioadelor, in care iocatarul s-a aflat in
imposibilitatea efectivd de utilizare a bunului public potrivit scopului indicat in
contract, din durata de ac{iune a contractului.

Modalitatea de excludere a perioadelor, in
imposibilitatea efectivd de utilizare a bunului public
contract, din durata de acfiune a contractului, este
prezenta Circulari.

care locatarul s-a aflat in
r potrivit scopului indicat in
descrisi la Capitolul I din

In cazul in care adoptarea unor mdsuri restrictive de cdtre autoritdtile publice
afecteazd, utilizarea bunului public potrivit scopului indicat in contract, insl
locatarul continul sI foloseascl bunurile inchiriate in alte scopuri decAt cele
indicate anterior in contract, pdrtile sunt in drept, in baza principiului libertalii
contractuale gi a principiului bunei-credinte, dupi aprecierea iniereselor reciproce sd



modifice raporturile de locafiune prin modificarea cuantumului chiriei pentru
perioada in care locatarul s-a aflat in imposibilitatea eftctiva de utilizare a bunului
public potrivit scopului indicat in contract.

Modalitatea de modificarea cuantumului chiriei pentru perioada in care
locatarul a folosit bunul inchiriat pentru alt scop decAt cel indicat in contract este
descrisi la Capitolul II din prezenta Circulari.

I Excluderea perioadelor, in care locatarul s-a aflat in imposibilitatea
efectivi de utilizare a bunului public potrivit scopului indicat in contract, din
durata de ac{iune a contractului de loca{iune

Perioada de timp ceurmeazdafiexclusd din durata de acliune a contractului se
determini, in fiecare caz aparle, de cdtre parfile contractante (iocatar Ei locator).

Curgerea acestei perioade incepe din momentul (ziua) aparifiei cauzei care
priveazd,locatarul de posibilitatea utilizarii bunului public potrivit scopului indicat
in contract Ei se stinge in momentul (ziua) incetdrii .uur.i respective.

Momentul apari{iei cauzei care priveaz6, locatarul de posibilitatea utilizarii
bunului public potrivit scopului indicat in contract se consemneazd intr-un act de
constatare semnat de p64i1e contractante, numit - act de constatare a intervenirii
cauzei care priveazdlocatarul de posibilitatea folosirii bunului inchiriat potrivit
scopului indicat in contract (in continuare actul nr. 1).

In actul nr.1 se indicd:
- natura cauzei care priveazd, locatarul de posibilitatea folosirii bunului

inchiriat potrivit scopului indicat in contract (se indicd exact mdsura restrictivd a
autoritAtilor publice care afecteazd" folosirea bunului de cdtre locatar potrivit
scopului indicat in contract. Ex. misura Comisiei na{ionale extraordinare de sinitate
publicd impusd prin pct.6 al Hotardrii nr.8 din 15 marlie 2020, a cdrui termen de
acfiune a fost prelungit potrivit pct.44 al Dispoziliei Comisiei pentru Situafii
Excepfionale a Republicii Moldova nr.4 din 24 martie 2020);

- momentul intervenirii cauzei care priveazd,locatarul de posibilitatea folosirii
bunului inchiriat potrivit scopului indicat in contract (se indicd exact data de la care
locatarul a incetat sd foloseascd bunul inchiriat);

- obiectul contractului de localiune a cirui folosinfa este afectatb de punerea
in aplicare a mdsurilor restrictive aprobate de cdtre autoritdtile publice 1se indica
distinct care este suprafala inchiriatd potrivit contractului de locafiune si care este
suprafala afectatd, de posibilitatea utilizdrii potrivit scopului indicat in contract);

- data semnlrii actului de cdtre pdti;
- datele de identitate qi semnitura locatorului qi locatarului.
Dupa semnarea actului nominalizat, locatorul (institu(ia / organiza[ia din

subordinea Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetdrii) suspend6 accesul
locatarului la bunurile inchiriate qi monitorizeazdpdstrarea acestui regim din parlea
locatorului p6nd la consimtirea, prin act comun, a reludrii raporturilor contractuale.

Momentul incetlrii cauzei care priveazd" locatarul de posibilitatea utilizdrii
bunului public potrivit scopului indicat in contract de asemenea se consemne azdintr-



un act de constatare semnat de parlile contractante, numit - act de consta tare aincetirii cauzei care priveazi locatarul de posibilitatea folosirii bunuluiinchiriat potrivit scopului indicat in contra.i lin continuare actul nr.2).In actul nr.2 se indicd:
- momentul incetdrii cauzei care prive azd" locatarul de posibilitatea folosiriibunului inchiriat potrivit scopului indicat in contract (se indic6 exact data de la carea ?ncetat ac{iunea mdsurii restrictive ce a afectat folosirea bunului inchiriat potrivitscopului indicat in contract);
- momentul (data) intrdrii locatarului in folosinla bunului inchiriat (se indicaexact data de la care locatarul a inceput sd foloseascd bunul potrivit scopului indicatin contract);
- obiectul contractului de localiune a cdrui folosin{d poate fi inceput6 (seindicd care este suprafala care deja poate fi utilizatzi potrivit scopului indicat incontract);
- data semnirii actului de cdtre pa4i;
- datele de identitate Ei semnitura locatorului ;i locatarului.in ziua imediat urmdtoare zilei in care locaturui u intrat in foiosinla bunuluiinchiriat, locatorttl 

.(institufia/ organizalia din subordinea Ministerului Educafiei,culturii gi cercetdrii), in bazaactului nr.1 qi actuluinr.2 elaboreazii un proiect deacord privind modificarea contractului de locafiune afectat de mdsuri restrictive aleautoritdfilor publice, Ei dupd semnarea acestuia de cdtre ambele p6r[i il inainteazrimediat ministerului spre aprobare (cu anexarea copiei certificate a actului nr.l
Ei actului nr.2).

Accentudm cd, in sensul art. 17 alin.(2) al Legii nr.l2u2oo7 privind
administrarea qi deetatizarea proprietSlii publice, excluderea perioadei de timp incare locatarul se aflat in imposibilitatea folosirii bunului inchiriat potrivit scopuluiindicat in contract, din durata de acliune a contractului, este valabili doar dupi
aprobarea acesteia de citre minister.

Proiectul acordului de modificare a contractului de localiune va cuprinde:- denumirea contractului de loca{iune care suporti modificdri Ei dupa caz
numdrul;

- perioada de timp exclusd din durata de acfiune a contractului de locafiune
(se indica exact, conform informaliilor din actul nr.l qi actul nr.2, ziuade la care se
calculeazd inceputul gi sfhrEitul perioadei de timp care urme azd, a fi exclusd din
termenul de acfiune a contractului);

- suprafa(a afectati de posibilitatea utilizdrii
contract;

- data semnlrii acordului de cdtre parfi;

potrivit scopului indicat in

- datele de identitate Ei semnitura locatorului ;i locatarului.
Pentru perioada exclusi din durata de ac(iune a contractului nu se achiti

chirie.
Dacd cauza care prive azd locatarul de posibilitat ea utilizdrii bunului publicpotrivit scopului indicat in contra ct dureaid pAna la incetarea raporturilor de

loca{iune pe motiv de expirare a termenului (conform datei fixate i, contract), atunci



proiectul acordului de modificare a respectivului contract de loca{iune (in vedereaexcluderii din durata acestuia a perioadei care a privat l";.i;;i'Je posibilitateafolosirii bunului inchiriat potrivit scopului indicat in contract) se prezint6 spreaprobare ministerului cu 30 de zile inainte de data fixati in contiactul de locafiunedrept moment de incetare a contractului (daca din motive obiective nu este justificatun termen mai restr6ns). in acest caz la proiectul de acord de modifi care acontractului de locafiune se anexeazd, doar aciur nr. r.
ljlterior pdrfile sunt libere sd negocieze un nou contract de locafiune in privinlaaceluia;i obi ect, potrivir termenilor ;i condiliilor prevaz;; ill;;ffi{t.
In acest sens se recomandr incheier.u .oni.uctelor de locafiune doar dupiincetarea cauzelor care ar putea pune locatarii in imposibilitatea utilizrriibunului potrivit scopului propus.

II Modificarea cuantumului chiriei pentru perioada in care locatarul afolosit bunul inchiriat pentru alt scop dec6t cel indicat in contractul derocattune

Dacd cauzacare conduce la imposibili tateautilizdrii bunului public in scopurile
indicate in contract exclude posibilitatea folosirii bunului inchiriat potrivit scopului
indicat insi locatarul continul si foloseasci bunul inchiriat in alt scop atunci
pentru perioada folosirii bunului in alt scop dec6t cel indicat ?n contract, se modific6
cuantumul chiriei corespunzdtor coeficien{ilor prevdzu[i de formula nr.l din Anexa
nr.9 a Legii bugetului de stat, pentru anul2020 - Legea nr.l72l20l9.

Spre exemplu in cazul in care, potrivit contractului de locafiune, un bun public
s-a acordat in folosinld in scop de oficiu, iar in rezultatul'aplicdrii mdsurilor
restrictive locatarul a pierdut interesul utilizdrii acestui spafiu in calitate de oficiu,
dacd locatarul continud sd pdstreze in aceastd incdpere bunu.ite proprii atunci pentru
perioada incetarii utilizdrii bunului in scop de oficiu p6ni la reluarea utilizirii acestui
bun potrivit scopului indicat in contract, contractul se va considera ca fiind incheiat
in scop de depozit, fapt ce implicd modificarea coeficientului k3 pentru aceasta
perioadS.

Prin analogie se procedeazd Ei in cazul in care bunul, potrivit contractului de
locafiune, s-a acordat in folosinld pentru prestarea serviciiloi de alimentalie publica
care permitea qi accesul deschis al potentialilor clienfi in aceastd incdpere dar, in
rezultatul aplicarii mdsurilor restrictive locatarul a fost privat doar de posibilitatea
prestdrii serviciilor de alimentalie publica care imptica permiterea accesului
potenfialilor clien{i in incdperea inchiriati nu qi O. posibilitatea prestirii
serviciilor de comer{ a produselor alimentare, care nu implica accesul
potengialilor clienfi (precum producerea bucatelor cu livrarea lor ulterioard).

Perioada de timp pentru care urme azd a fi modificat cuantumul chiriei se
determind, in fiecare caz aparte, de cdtre parlile contractante (locatar gi locator).

Curgerea acestei perioade incepe din momentul (ziua) inceperii folosirii
bunului inchiriat potrivit altui scop dec6t cel indicat in contract gi se stinge in
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momentul (ziua) reludrii folosirii bunului inchiriat potrivit scopului indicat in
contract sau al incetarii raporturilor contractuale in alte temeiuri.

Momentul inceperii folosirii bunului inchiriat potrivit altui scop decAt cel
indicat in contract se consemne azd, intr-un act de constatare semnat de pirfile
contractante, numit - act de constatare a inceperii folosirii bunului inchiriat
potrivit altui scop decf,t cel indicat in contract (in continuare actul nr.3).

In actul nr.3 se indic6:
- momentul inceperii folosirii bunului inchiriat potrivit altui scop decdt cel

indicat in contract (se indicd data exactd de la care locatarul a inceput sd foloseascd
bunul inchiriat potrivit altui scop decat cel indicat in contract);

- obiectul contractului de iocafiune (se indici distinct care este suprafala
inchiriatd potrivit contractului de locafiune Ei care este suprafafa folositd potrivit
altui scop dec6t cel indicat in contract);

- scopul pentru care este folosit bunul inchiriat;
- data semnirii actului de c[tre p1t4i;
- datele de identitate Ei semnltura locatorului Ei locatarului.
Momentul reludrii folosirii bunului inchiriat potrivit scopului indicat in contract

de asemenea se cons emneazd,intr-un act de constatare semnat de pa4ile contractante,
numit - act de constatare a reluirii folosirii bunului inchiriat potrivit scopului
indicat in contract (in continuare actul nr.4).

in actul nr.4 se indicS:
- momentul reludrii folosirii bunului inchiriat potrivit scopului indicat in

contract (se indica exact data de la care se reia folosirea bunului inchiriat potrivit
scopului indicat in contract);

- obiectul contractului (se indicd exact suprafafa care se reia in folosinf6
potrivit scopului indicat in contract);

- data semnirii actului de c6tre p6{i;
- datele de identitate pi semnitura locatorului qi locatarului.
in ziua imediat urmdtoare zilei in care locatarul a reluat folosirea bunului

inchiriat potrivit scopului indicat in contract, locatorul (institulial organizalia din
subordinea Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercetirii), in baza actului nr.3 Ei
actului nr.4 elaboreazd un proiect de acord privind modificarea cuantumului chiriei
qi, dupd semnarea acestuia de cdtre ambele pA(i il inainteazl ministerului spre
aprobare (cu anexarea copiei certificate a actului nr.3 qi actului nr.4).

Accentudm ad, in sensul art. 17 alin.(2) al Legii nr.l2ll2007 privind
administrarea qi deetatizarea proprietalii publice, modificarea cuantumului chiriei
pentru folosirea bunului inchiriat este valabilS doar dupl aprobarea acesteia de
citre minister.

Proiectul acordului de rnodificare a contractului de locafiune va cuprinde:
- denumirea contractului de loca{iune care suporld modific[ri qi dupa caz

numlrul;
- perioada de timp pentru care se modificd cuantumul chiriei (se indicd exact,

conform informaJiilor din actul nr.3 Ei actul nr.4, ziua de la care incepe a fi aplicati
chiria in noul cuantum si ziua pdna la care va fi aplicatd chiria in acest cuantum);



- data semnirii acordului de cdtre pdr[i;
- datele de identitate Ei semnitura locatorului gi locatarului.
Daci folosirea bunului potrivit altui scop decat cel indicat in contra ct dureazd,pand la incetarea raporturilor de locafiune pe motiv de expira.. a t.r.enului(conform datei fixate in contract), atunci proiectul de acord de modifi earc arespectivului contract de locafiune (in vederea modificdrii cuantumului chiriei) sep.rezintd spre aprobare ministerului cu 30 de zile inainte de data fixati in contractulde locafiune drept moment de incetare a contractului (dac6 din motive obiective nueste justificat un termen mai restr6ns). in acest caz la proiectul de acord demodificare a contractului de locafiune se anexeazddoar actul nr.3.
ulterior pdr{ile sunt libere sd r.gocie ze unnou contract de locafiune in privinfaaceluiagi obi ect potrivit termeni lor qicondili ito. pre var;,;;;j ili..Dac5, pe durata de acfiune a unui contraci de locafiun-,Io"uiurului ii suntaplicabile ambele situa{ii descrise Ia capitolul I gi capitolul II, atunci pentruconstatarea fiecdrei circumstante care justifica modificarea contractuiui de localiunepotrivit capitolului I sau potrivit ,upitolrlri II, se intocmesc corespunzdtor actelenr.l - nr.4.
in acest caz,laminister se prezintd un singur acord de modifi care acontractului

de localiune care con{ine doud iluurc distinctel
- o clauzd' cu privire la perioada ce urme azd, afi exclusd din durata de acfiune acontractului cu indicarea suprafefei din bun care efectiv nu este folosit6 Ei- o clauzd cu privire la perioada pentru care se modifica cuantumul chiriei

f19.":a suprafalS din bun care se foloseEte conform altui scop dec6t cel indicatln contract.

Ministru t{r Igor $AROV

Seclia JLrridicd
022-23-46-09
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