
Proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE  

nr. ___ din _______________ 2019 

 

cu privire la constatarea consultării independente  

a potențialului fidejusor consumator 

 

 

În temeiul art. 11781 alin. (2) din Codul civil (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Constatarea faptului că potențialul fidejusor consumator a primit consultații 

independente privitor la contractul de fidejusiune, care cade sub incidența art. 11781 

alin. (2) din Codul civil, se realizează de către creditor în baza certificatului, eliberat 

ca urmare a consultației oferite în modul stabilit de prezenta hotărîre. 

2. Potențialul fidejusor consumator poate primi consultații independente 

anterior sau nemijlocit înaintea încheierii contractului de fidejusiune. Dacă 

fidejusiunea se semnează de către un reprezentant împuternicit al potențialului 

fidejusor consumator, reprezentantul trebuie să facă dovada că potențialul fidejusor 

consumator a fost consultat în modul stabilit de prezenta hotărîre.  

3. Pot oferi consultații independente potențialilor fidejusori consumatori, fiind 

interzisă propunerea (sugerarea) consultantului din partea creditorului sau debitorului,  

următoarele persoane: 

a) notari; 

b) avocați; 

c) cadre didactice care profesează discipline ale dreptului privat în instituțiile 

de învățămînt superior acreditate sau autorizate provizoriu în conformitate cu art. 114 

din Codul educației. 

4. Consultantul nu poate fi persoană afiliată creditorului și/sau a debitorului în 

sensul art. 6819 din Codul civil sau să acționeze într-o manieră care să afecteze 

caracterul independent al consultației acordate potențialului fidejusor consumator.   

5. Consultația se oferă în temeiul unui contract încheiat între potențialul 

fidejusor consumator și consultant. Contractul trebuie să prevadă răspunderea 

consultantului pentru nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri. În cazul 

contractului cu titlul oneros, costul consultației se determină conform legislației și 

contractului dintre părți.  

6. Consultația se oferă potențialului fidejusor consumator de către un consultant 

independent în absența creditorului și debitorului, în limba cunoscută și pe înțelesul 

acestuia conform nivelului său de cunoștințe. Alături de potențialul fidejusor 

consumator pot fi prezente și alte persoane, după caz.  



7. Potențialul fidejusor consumator care nu vorbește limba consultantului  poate 

fi asistat de un interpret autorizat ales de el. În cazul în care potențialul fidejusor 

consumator este surd se utilizează mijloace corespunzătoare de comunicare. 

8. Pentru a primi consultație, consultantului se prezintă proiectele contractelor 

dintre creditor și debitor, precum și dintre creditor cu potențialul fidejusor. 

9. Consultantul oferă potențialului fidejusor consumator informații verbale, 

după caz, prin intermediul mijloacelor video, despre: 

a) efectele generale ale fidejusiunii, inclusiv limitele fidejusiunii, întinderea 

obligaţiilor, posibilitatea subrogării în drepturile creditorului, încetarea fidejusiunii; 

b) riscurile concrete la care se expune potenţialul fidejusor, conform 

informațiilor disponibile consultantului, avînd în vedere situația patrimonială a 

viitorului debitor și reputația acestuia (posibilitatea pierderii tuturor bunurilor în 

măsura în care debitorul nu-şi va executa obligaţiile asumate); 

c) posibilitatea asumării fidejusiunii în schimbul unei remunerații; 

d) viciile care pot afecta consimțămîntul potențialului fidejusor consumator și 

remediile legale corespunzătoare; 

e) cel puțin două cazuri din practică privind efectele fidejusiunii asupra unor 

fidejusori; 

f) alte informații utile.   

10. Consultația poate fi individuală sau în grup, în măsura în care există 

pluralitate de potențiali fidejusori consumatori.  

11. Consultantul răspunde la întrebările potențialului fidejusor consumator și 

verifică dacă acestuia îi sunt clare efectele și riscurile contractului de fidejusiune pe 

care intenționează să-l încheie și nu îi este afectat consimțămîntul exprimat în acest 

sens.  

12. După finalizarea consultației, consultantul eliberează potențialului fidejusor 

un certificat privind consultația, conform modelului din anexă. Certificatul poate fi 

utilizat doar la încheierea contractului de fidejusiune pentru care s-a solicitat 

consultația. 

13. Certificatul este valabil trei luni de la data eliberării sale.   

14. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.   

Prim-Ministru 

Contrasemnează: 

Ministrul justiției 
 

Anexă 

la Hotărîrea Guvernului  

nr. ___ din __________ 2019 

 

 

Certificat privind consultația  

independentă a potențialului fidejusor consumator 



 
 

Prezentul certificat, eliberat de _____________________________ confirmă că 
                                                              (numele și prenumele consultantului) 

___________________________, cu IDNP nr.________________ a primit consultații  
(numele și prenumele potențialului fidejusor consumator) 

independente în modul corespunzător despre efectele și riscurile viitorului contract de 

fidejusiune ce urmează a fi încheiat cu creditorul ___________________ care cade sub 
                                                                                                                                     (numele și prenumele) 

 incidența art. 1178
1
 alin. (2) din Codul civil, în modul stabilit de Hotărârea Guvernului 

nr. _________din _______________cu privire la constatarea consultării independente a 

potențialului fidejusor consumator.   

Certificatul este valabil trei luni de la data eliberării și poate fi utilizat doar la 

încheierea contractului de fidejusiune dintre creditorul ________________________ și 
                                                                                                                                                                       (numele și prenumele)  

fidejusorul __________________________   privind garantarea obligației asumate de  
                             (numele și prenumele potențialului fidejusor consumator)                                                                                                                                     

debitorul _________________ prin contractul _______________________________. 
                               (numele și prenumele)                                                           (denumirea contractului încheiat între creditor și debitor)   

 

 

 

 

Data __________________                     Semnătura consultantului _____________________ 

      

 
 

 

 


