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APROBAT 

Adunarea generală a membrilor  

Asociaţiei de Economii şi Împrumut  

„Microîmprumut” 

Procesul-verbal nr. 01 din 30.06.2022 

APROBAT 

Adunarea generală a membrilor  

Asociaţiei de Economii şi Împrumut  

„Holercani” 

Procesul-verbal nr. 01 din 30.06.2022 

 

 

PLAN DE FUZIUNE 
 

prin absorbție 

 

Asociaţia de economii şi împrumut „Microîmprumut”, înregistrată la Camera 

Înregistrării de Stat la data de 19.12.2007, IDNO 1007600070746, cu  sediul în mun. 

Chișinău, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 9, în persoana directorul executiv 

Eduard Balan, care acţionează în baza statutului, denumită în continuare asociaţie 

absorbantă, şi 

Asociaţia de economii şi împrumut „Holercani”, înregistrată la Camera 

Înregistrării de Stat la data de 25.01.2000, IDNO 1002601000017 din 25.01.2000, cu 

sediul în s. Holercani, r-nul Dubăsari, în persoana directorul executiv Ion Sandu, care 

acţionează în baza statutului, denumită în continuare asociaţie absorbită; 

au convenit asupra încheierii prezentului plan privind următoarele: 

I. Forma fuziunii 

 

1. Reieşind din unitatea obiectivelor, în scopul utilizării mai eficiente a activelor 

asociaţiilor, sporirea competitivităţii pe piaţa serviciilor prestate, gestionarea mai 

raţională a resurselor financiare şi umane, întru micşorarea cheltuielilor, 

majorarea beneficiului şi volumului serviciilor prestate, părţile au convenit să se 

reorganizeze prin absorbția A.E.Î. „Holercani” de către A.E.Î. „Microîmprumut”, 

cu transmiterea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asociaţiei absorbante. 

 

II. Datele asociațiilor participante la fuziune. 

 

1.1 

Denumirea completă Asociația de economii și împrumut 

„Microîmprumut” 

Denumirea prescurtată A.E.Î. „Microîmprumut” 

Forma juridică de organizare asociație de economii și împrumut 

IDNO / codul fiscal IDNO 1007600070746 

Data înregistrării de stat 19.12.2007 

Sediul Mun. Chișinău, com. Ciorescu, str. 

Alexenadru cel Bun, nr. 9 
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Total membri     13465 persoane 

Suma cotelor de membru     654300 lei 

1.2 

Denumirea completă Asociația de economii și împrumut  

” Holercani” 

Denumirea prescurtată A.E.Î. „Holercani” 

Forma juridică de organizare asociație de economii și împrumut 

IDNO / codul fiscal IDNO 1002601000017 

Data înregistrării de stat 25.01.2000 

Sediul Raionul Dubăsari, s. Holercani  

Total membri   702   persoane 

Suma cotelor de membru   91620   lei 

 

III. Fundamentarea și condițiile fuziunii. 

 

1. Reieșind din unitatea obiectivelor, în scopul utilizării mai eficiente a activelor 

asociaţiilor, sporirea competitivității pe piaţa serviciilor prestate, gestionarea 

mai raţională a resurselor financiare şi umane, întru micşorarea cheltuielilor, 

majorarea beneficiului şi volumului serviciilor prestate, părţile au convenit să 

se reorganizeze prin absorbția AEÎ „Holercani” de către AEÎ 

„Microîmprumut”, cu transmiterea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asociaţiei 

absorbante. 

2. Pârțile execută împreună toate acțiunile şi procedurile prevăzute de legislația în 

vigoare pentru înfăptuirea fuziunii prin absorbție. 

3.  În temeiul prevederilor Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007, 

toți membrii asociației A.E.Î. „Holercani” înregistrați în registrele membrilor 

vor deveni membri cu drepturi depline ai A.E.Î. „Microîmprumut”. 

4. Toate cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată în care A.E.Î. „Holercani” 

este parte vor continua prin preluarea calităţii procesuale de către A.E.Î. 

„Microîmprumut”. 

5. Fuziunea nu are ca efect mărirea obligaţiilor membrilor nici uneia dintre 

asociații.  
6. Data de referință a situațiilor financiare ale asociațiilor participante, care a fost 

folosită pentru a se stabili condițiile fuziunii este 31.05.2022. 
7. A.E.Î. „Microîmprmut”, asociație absorbantă, va institui o sucursală cu sediul 

în raionul Dubăsari, s. Holercani. 
8. Toate condițiile în procesul de fuziune vor fi stabilite de către părți în 

contractul de fuziune negociat de către A.E.Î. ”Microîmprumut„ și A.E.Î. 
”Holercani”. 

9. Reorganizarea se consideră încheiată din momentul înregistrării fuziunii 
entităţilor participante, înregistrarea modificărilor în documentele de constituire 
a asociaţiei absorbante şi radierea din Registrul de stat a asociației absorbite. 

 

 

IV. Drepturile și obligațiile patrimoniale. Data actului de transmitere. 
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1. Din ziua înregistrării de stat a fuziunii prin absorbție, A.E.Î. „Microîmprumut” 
devine succesor de drept în privința tuturor drepturilor şi obligațiilor faţă de toţi 
debitorii şi creditorii A.E.Î. „Holercani”.  

2. Data actului de transmitere de la care actele juridice și operațiunile A.E.Î. 

„Holercani” se vor considera, din punct de vedere contabil, ca aparținând A.E.Î. 

„Microîmprumut” va fi data înregistrării de stat a fuziunii prin absorbție. 

3. Patrimoniul A.E.Î. „Holercani” va fi transmis către A.E.Î. „Microîmprumut” în 

universalitatea lor, cu active şi pasive (creanţe, datorii, drepturi şi obligații) la 

situația în care se va afla la data înregistrării de stat a fuziunii prin absorbție.   

4. Proiectul actului de transmitere este întocmit la situația din 31.05.2022.  

5. Activul şi pasivul A.E.Î. „Holercani” vor fi incluse în bilanțul A.E.Î. 

„Microîmprumut” la data fuziunii.  

 

V. Personalul (salariații) Asociației absorbite. 

 

1. Personalul asociației absorbite va fi redistribuit în A.E.Î. „Microîmprumut”, cu 
sarcini concrete, în funcție de pregătirea şi experienţa profesională. 

2. Drepturile şi obligațiile ce reiese din contractele individuale de muncă ale 
salariaților asociației absorbite vor fi transferate integral, în temeiul Codul Muncii, 
A.E.Î. „Microîmprumut”, după cum urmează: 
 Ion Sandu, Director filială; 
 Polivenco Efimia, Operator-Consultant; 
 Sîrbu Nadejda, Operator-Consultant. 

 

VI. Valabilitatea planului de fuziune 

 

1. Prezentul act intră în vigoare după aprobarea lui de adunarea generală a membrilor 

A.E.Î. „Microîmprumut” şi adunarea generală a membrilor A.E.Î. „Holercani”. 

 

VII. Dispoziții finale 

 

1. Prezentul act este întocmit în 2 (două) exemplare pentru fiecare parte, având 
aceeași putere juridică, iar în scopul executării procedurii de reorganizare va fi 
întocmit numărul necesar de exemplare pentru instituțiile de stat. 

 
Au semnat: 

 

A.E.Î. „Microîmprumut” 

 

Președinte adunării  _________ 

Secretarul adunării __________ 

 

 

 

A.E.Î. „Holercani” 

 

Președinte adunării  _________ 

Secretarul adunării __________ 

 

 

 


