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Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul                                              V.Jomiru-Niculiță
Grefier                                                                                     V.Gheorghița
 
Cu participarea:
Reprezentantului reclamantului în baza procurii din 24.05.2017, valabilă pînă la

31.12.2017, Doagă Alexei,
Avocatului SRL,,Glorinal”SC în baza mandatului din 11.12.2017, Gaina Sergiu,
 
a judecat în ședință publică cauza civilă intentată la cererea de chemare în

judecată  depusă  de  BC,,Moldova-Agroindbank”SA  împotriva  SRL,,Glorinal”SC,
SRL,,Glorinal Imobil”SC, XXXXXXXXX și XXXXXXXXX cu privire la încasarea datoriei,

 
a   c o n s t a t a t :

Argumentele participanților la proces:
La 30 mai 2016, BC,,Moldova-Agroindbank”SA a depus cerere de chemare în

judecată  către  SRL,,Glorinal”SC,  SRL,,Glorinal  Imobil”SC,  XXXXXXXXX  și
XXXXXXXXX  cu  privire  la  încasarea  datoriei.

În motivarea cererii de chemare în judecată s-a invocat că conform contractului
de credit nr.C11198 din 07.07.2011, în redacția acordurilor adiționale și  anume:
nr.C12420-B  din  29.10.2012,  nr.C13199-A  din  14.05.2013,  nr.C13415-A  din
16.09.2013,  nr.C14565  din  29.12.2014,  nr.C1507011  din  17.02.2015,
SRL,,Glorinal”SC a primit de la BC,,Moldova-Agroindbank”SA un credit în sumă de
15356780 lei, cu termenul final de rambursare la 30.06.2015.

Prin contractul de restructurare a datoriei creditoare nr.15494 din 30.09.2015 în
redacţia acordului adiţional nr.C15510 din 12.10.2015, termenul final de rambursare
a fost stabilit pentru data de 20.12.2016.



Conform  contractului  de  credit  nr.C11199  din  07.07.2011,  în  redacţia
acordurilor  adiţionale  nr.C12420-A  din  29.10.2012,  nr.C13199-B  din  14.05.2013,
nr.C13415-B  din  16.09.2013,  nr.C1506911  din  17.02.2015,  nr.C15494-A  din
30.09.2015, SRL,,Glorinal”SC a primit de la BC,,Moldova-Agroindbank”SA un credit
în sumă de 30470220 lei, cu termenul final rambursare 20.12.2016.

În  baza  contractului  de  fidejusiune  nr.13404  din  04.09.2013  în  redacţia
acordurilor  adiţionale  nr.C13415-G din  16.09.2013,  nr.C15494-E din  30.09.2015,
contractului   de fidejusiune nr.C07174-b din 14.05.2007,  în  redacţia  acordurilor
adiţionale nr.C07275 din 17.07.2007, nr.C09176-J din 12.06.2009, nr.C09314-I din
03.11.2009, nr.C10205-I din 19.07.2010, nr.C11199-M din 07.07.2011, nr.C12420-T
din  29.10.2012,  nr.C13199-X  din  14.05.2013,  nr.C13415-E  din  16.09.2013,
nr.C15494-D din 30.09.2015 și contractului de fidejusiune nr.13199 din 14.05.2013
în  redacţia  acordurilor  adiţionale  nr.C13415-F  din  16.09.2013,  nr.C15494  din
30.09.2015,  SC,,Glorinal  Imobil”SRL,  XXXXXXXXX  și  XXXXXXXXX  şi-au  asumat
obligaţia  să  răspundă  în  aceeaşi  măsură  ca  şi  SC,,Glorinal”SRL  în  faţa
BC,,Moldova-Agroindbank”SA  pentru  onorarea  integrală  a  obligaţiilor  acesteia,
aferente  contractului  de  credit  nr.C11199  din  07.07.2011,  contractului  de
restructurare  a  datoriei  creditoare  nr.15494  din  30.09.2015  încheiate  între
BC,,Moldova-Agroindbank”SA  şi  SC,,Glorinal”SRL,  în  cazul  dacă  ultima  nu-şi  va
onora obligaţiile.

Ținînd cont de faptul că SC,,Glorinal”SRL nu și-a onorat obligațiile contractuale
asumate,  la  04.04.2016,  reclamantul  a  expediat  în  adresa  pîrîților  reclamaţiile
nr.18008/1126, nr.18008/1127, nr.18008/1128 și nr.18008/1129, prin care a solicitat
ultimilor achitarea anticipată şi integrală a datoriei. Reclamaţiile băncii au rămas
fără satisfacere.

Astfel, la 05.04.2016, datoria S,,Glorinal”SRL faţă de bancă constituia suma de
42821151,97  lei,  după  cum  urmează:  la  contractul  de  credit  nr.C11198  din
07.07.2011-creditul în termen-8740112,10 lei și dobînda neachitată-897264,50 lei; la
contractului de credit nr.C11199 din 07.07.2011-creditul restant-30383799,28 lei și
dobînda neachitată-2799976,09 lei.

BC,,Moldova-Agroindbank”SA  solicită  încasarea  în  mod  solidar  de  la
SC,,Glorinal”SRL, SC,,Glorinal Imobil”SRL, XXXXXXXXX și XXXXXXXXX în beneficiul
său datoria în sumă de 42821151 lei, a cheltuielilor privind achitarea taxei de stat în
sumă de 50000 lei și cheltuieli de executare în sumă de 8800 lei.

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului - Doagă Alexei a susținut
cererea de chemare în judecată și a solicitat satisfacerea cerințelor indicate în cerere
așa cum au fost formulate.

În şedinţa de judecată, avocatul SRL,,Glorinal”SC și reprezentantul ,,Glorinal
Imobil”SC - Gaina Sergiu, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca
fiind neîntemeiată (f.d.203, 220).

În ședință de judecată pîrîții XXXXXXXXX și XXXXXXXXX nu s-au prezentat, deși
au  fost  citați  legal  și  înștiințați  despre  examinarea  cauzei  (f.d.200,  212-213,
216-2017).

Aprecierea instanței de judecată:
Audiind  explicațiile  participanților  la  proces,  studiind  actele  pricinii  în

coroborare cu probele administrate şi prin prisma legislaţiei în vigoare, instanţa de
judecată  ajunge la  concluzia  că  pretenţiile  din  cererea  de  chemare  în  judecată
înaintată  de  BC,,Moldova-Agroindbank”SA  către  SRL,,Glorinal”SC,  SRL,,Glorinal
Imobil”SC, XXXXXXXXX și  XXXXXXXXX sunt întemeiate şi  acțiunea urmează a fi



admisă din următoarele considerente.
În  drept,  conform  prevederilor  art.512  Cod  civil,  în  virtutea  raportului

obligaţional,  creditorul  este  în  drept  să  pretindă  de  la  debitor  executarea  unei
prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execute.

În conformitate cu prevederile art.667 Cod civil, părţile contractante pot încheia
în  mod  liber,  în  limitele  normelor  imperative  de  drept,  contracte  şi  pot  stabili
conţinutul lor.

Potrivit art.666 Cod Civil, contractul este acordul de voinţă realizat între două
sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi
juridice.

Articolul  1236 alin.(1)  Cod civil,  reglementează că prin contractul  de credit
bancar, o bancă (creditor) se obligă să pună la dispoziţia unei persoane (debitor) o
sumă de bani (credit), iar debitorul se obligă să restituie suma primită şi să plătească
dobînda şi alte sume aferente prevăzute de contract.

În fapt, s-a constatat că la 07.07.2011, între BC,,Moldova-Agroindbank”SA și
SRL,,Glorinal”SC a fost încheiat contractual de credit bancar nr.C11198 prin care i
s-a acordat SRL,,Glorinal”SC un credit în sumă de 1000000 euro, pe un termen de
pînă la 28.06.2013 (f.d.11-18).

Potrivit pct.1.2.2. la contractul de credit nr.C11198 din 07.07.2011, pîrîtul s-a
obligat să achite dobînzi cu rată flatantă de 8,5 % pe an pentru suma creditului
acordat în euro și dolari USD și 14% anual pentru suma creditului acordat în MDL
(f.d.11).

Întru îndeplinirea obligațiunilor contractuale,  pe parcursul  anilor 2012-2015,
între BC,,Moldova-Agroindbank”SA și SRL,,Glorinal”SC au fost încheiate mai multe
acorduri adiționale la contractual de credit nr.C11198 din 07.07.2011 după cum
urmează: acordul adițional nr.C12420-A din 29.10.2012 (f.d.19-20), acordul adițional
nr.C13199-A  din  14.05.2013  (f.d.21-22),  acordul  adițional  nr.C13415-A  din
16.09.2013 (f.d.23), acordul adițional nr.C14565 din 29.12.2014 (f.d.24) și acordul
adițional nr.C1507011 din 17.02.2015 (f.d.25).

La data de 30.09.2015, între BC,,Moldova-Agroindbank”SA și SRL,,Glorinal”SC a
fost  încheiat  contractul  de restructurare a  datoriei  creditoare nr.C1594,  potrivit
căruia în conformitate cu pct.1.4.1 al contractului sus menționat, debitorul se obligă
să  restituie  creditorului  de  la  data  de  01.10.2015  pînă  la  20.12.2016  suma de
8740112,10  lei  cu  titlu  de  credit  restant  și  de  la  data  de  01.10.2015  pînă  la
30.10.2015 suma de 578486,58 lei cu titlu de dobîndă de întîrziere pentru perioada
martie  –  septembrie  2015  (f.d.26-30),  iar  la  12.10.2015  a  fost  încheiat  acordul
adițional nr.C15510 la contractul de restructurare a datoriei creditoare nr.C1594
(f.d.31).

Tot la 07.07.2011, între BC,,Moldova-Agroindbank”SA și SRL,,Glorinal”SC a mai
fost  încheiat  contractul  de  credit  bancar  nr.C11199  prin  care  i  s-a  acordat
SRL,,Glorinal”SC un credit  în sumă de 2000000 euro,  pe un termen de pînă la
30.06.2014 (f.d.32-39).

Și în cazul contractului de credit bancar nr.C11199 din 07.07.2011, pe parcursul
anilor  2012-2015,  între  BC,,Moldova-Agroindbank”SA și  SRL,,Glorinal”SC au fost
încheiate mai multe acorduri adiționale și anume: acordul adițional nr.C12420-A din
29.10.2012 (f.d.40-41),  acordul  adițional  nr.C13199-B din  14.05.2013 (f.d.42-43),
acordul adițional nr.C13415-B din 16.09.2013 (f.d.44), acordul adițional nr.C1506911
din 17.02.2015 (f.d.45) și acordul adițional nr.C15494-A din 30.09.2015 (f.d.46).



Potrivit pct.1.2. al acordului adițional nr.C15494-A din 30.09.2015, debitorul se
obligă să restituie creditorului de la data de 01.10.2015 pînă la 20.12.2016 suma de
30383799,28 lei cu titlu de credit restant, iar conform pct.2 al acordului suma de
828436,28  lei  cu  titlu  de  dobîndă  de  întîrziere  calculată  pînă  la  data  semnării
prezentului acord, totodată s-a stabilit că dobînda de întîrziere urmează a fi achitată
pînă la data de 30.10.2015 (f.d.48).

Potrivit pct.1.2. al contractelor de credit nominalizate mai sus, pentru utilizare
creditului, debitorul va plăti o dobîndă ce se va calcula pentru fiecare zi reieșind din
durata de 360 zile a unui an calendaristic pentru suma creditului acordat în EURO
sau în USD și  365 zile a unui an calendaristic pentru creditul  acordat în MDL.
Dobînda se va calcula pe soldul  sumei  principale  nerestituite  și  va avea o rată
flatantă de 8,5 % pe an pentru suma creditului acordat în EURO și USD și 14% anual
pentru suma creditului acordat în MDL (f.d.11, 32).

Potrivit calculului datoriei eliberat de BC,,Moldova-Agroindbank” la 05.04.2016,
se constată că datoria contractuală a pîrîtului, constituie suma de 42821151,97 lei
formată din datoria la contractului de credit nr.C11198 din 07.07.2011 (creditul în
termen - 8740112,10 lei și dobînda neachitată - 897264,50 lei) și la contractul de
credit  nr.C11199  din  07.07.2011  (creditul  restant  -  30383799,28  lei  și  dobînda
neachitată - 2799976,09 lei) (f.d.74, 221-228).

Potrivit art.1240 alin.(1) Cod Civil, părţile pot conveni asupra constituirii unor
garanţii reale (gaj), personale (fidejusiune) sau a unor alte garanţii uzuale în practica
bancară.

Conform art.1146 Cod Civil, prin contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se
obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial, gratuit sau
oneros obligaţia debitorului.

La  caz,  întru  asigurarea  executării  contractelor  de  credit  nr.C11198  din
07.07.2011 și  nr.C11199 din  07.07.2011,  la  data  de  14.05.2013 a  fost  încheiat
contractul de fidejusiune nr.13199-C, prin care XXXXXXXXX în calitate de fidejusor
s-a obligat să execute în mod solidar şi  integral  obligaţia SRL,,Glorinal”SC care
decurge din contractele sus menționate (f.d.64-65).

Ulterior,  la  16.09.2013,  între  XXXXXXXXX,  BC,,Moldova-Agroindbank”SA  și
SRL,,Glorinal”SC  a  fost  încheiat  acordul  adițional  la  contractul  de  fidejusiune
nr.C13415-F (f.d.66) și acordul adițional nr.C15494-F din 30.09.2015 (f.d.67).

Pct.1.1  al  acordului  adițional  nr.C15494-F  din  30.09.2015  la  contractul  de
fidejusiune  nr.13199-C  din  14.05.2013,  stipulează  că  în  condițiile  și  termenele
prezentului contract, fidejusorul își asumă obligația să răspundă în aceiași măsură ca
și debitorul în fața creditorului pentru onorarea integrală a obligațiilor care decurg
din contractul de restructurare a datoriei creditoare nr.C15494 din 30.09.2015 în
sumă de 8740112,10 lei cu titlu de credit restant acordat debitorului prin contractul
de credit nr.C11198 din 07.07.2011 și suma de 578486,58 lei cu titlu de dobîndă de
întîrziere calculată conform contractului de credit, cu termenul limită de rambursare
de pînă la 20.12.2016 și din contractul de credit nr.C11199 din 07.07.2011, potrivit
căruia debitorul urmează să restituie suma de 30383799,28 lei cu titlu de credit
restant, dobîndă și alte plăți aferente în termen de pînă la 20.12.2016 (f.d.67).

Tot  în  acest  sens,  la  04.09.2013,  între  SRL,,Glorinal  Imobil”SC  și
BC,,Moldova-Agroindbank”SA a fost încheiat contractul de fidejusiune nr.13404, prin
care  prima la  fel  s-a  obligat  să  răspundă solidar  cu  debitorul  întru  executarea
obligațiilor contractuale stabile de contractul de credit nr.C11198 din 07.07.2011 și
contractul de credit nr.C11199 din 07.07.2011 (f.d.49-50).



În baza contractului de fidejusiune sus menționat, între SRL,,Glorinal Imobil”SC,
BC,,Moldova-Agroindbank”SA și SRL,,Glorinal”SC au fost încheiate două acorduri
adiționale  nr.C13415-G  din  16.09.2013  (f.d.51-51  verso)  și  nr.C15494-E  din
30.09.2015 (f.d.52), care stabilesc aceleași sume și aceiași termeni ca și în cazul
fidejusorului XXXXXXXXX.

La data de 04.05.20007 a fost încheiat contractul de fidejusiune nr.C07174-b,
prin care XXXXXXXXX în calitate de fidejusor s-a obligat să execute în mod solidar şi
integral obligaţia SRL,,Glorinal”SC care decurge din contractele de credit încheiate
în anul 2007 (f.d.53-60).

La fel, reclamantul a prezentat acordul adițional nr.C11199-M din 07.07.2011, la
contractul de fidejusiune nr.C07174-b din 04.05.2007, încheiat între XXXXXXXXX,
BC,,Moldova-Agroindbank”SA  și  SRL,,Glorinal”SC  (f.d.59).  Tot  în  baza  aceluiași
contract de fidejusiune au mai fost încheiate și alte acorduri adiționale și anume:
acordul  adițional  nr.C12420-T din 29.10.2012 (f.d.60-60 verso),  acordul  adițional
nr.C13199-X din  14.05.2013 (f.d.61-61 verso),  acordul  adițional  nr.C13415-E din
16.09.2013  (f.d.62-62  verso),  și  acordul  adițional  nr.C15494-D  din  30.09.2015,
potrivit căruia XXXXXXXXX în calitate de fidejusor se obligă să răspundă solidar cu
debitorul întru executarea obligațiunilor contractuale care decurg din contractul de
restructurare a datoriei creditoare nr.C15494 din 30.09.2015 și din contractul de
credit nr.C11199 din 07.07.2011 (f.d.65-65 verso).

În adresa debitorului SRL,,Glorinal”SC și fidejusorilor SRL,,Glorinal Imobil”SC,
XXXXXXXXX  și  XXXXXXXXX  au  fost  expediate  reclamațiile  nr.18008/1126,
nr.18008/1127, nr.18008/1128 și nr.18008/1129 din 04.04.2016 prin care au fost
comunicate pretenţiile reclamantului şi posibilitatea de a achita datoria în termen de
10 zile din momentul emiterii pretențiilor (f.d.68-71), acestea fiind recepționate de
ultimii,  fapt  confirmat  prin  avizele  de  recepție,  care  au  rămas  fără  răspuns
(f.d.72-73).

În baza art.1156 alin.(1) Cod Civil, în cazul neexecutării obligaţiei principale,
fidejusorul şi debitorul sînt obligaţi solidar în faţa creditorului dacă în contract nu
este prevăzut altfel.

Așadar,  BC,,Moldova-Agroindbank”  și-a  îndeplinit  corespunzător  obligațiile
contractuale, fapt ce rezultă din contractile de credit și acordurile adiționale sus
menționate pe care ultimii le-au semnat și cu care au fost deacord beneficiind de
mijloacele  financiare,  însă  pîrîții  nu au restituit  datoria  în  condițiile  și  termenii
stabilite în numeroasele acorduri adiționale la contractile de credit și de fidejusiune,
prin ce a acumulat o datorie la 05.04.2016 în sumă de 42821151,97 lei (f.d.74).

În consecință, luînd în considerație circumstanțele expuse și normele de drept
indicate mai sus, instanța de judecată va dispune încasarea în mod solidar de la
SRL,,Glorinal”SC, SRL,,Glorinal Imobil”SC, XXXXXXXXX și XXXXXXXXX în beneficiul
BC,,Moldova-Agroindbank”  SA  datoria  în  sumă  de  42821151,97  lei  în  baza
contractelor  de  credit  nr.C11198  din  07.07.2011  și  respectiv  nr.C11199  din
07.07.2011.

Cu referire la argumentul reprezentantului pîrîtului precum că au fost transmise
careva  bunuri  în  posesia  băncii  conform documentului  executoriu  și  în  vederea
stingerii datoriei, instanța de judecată îl respinge ca declarativ, ori la materialele
dosarului nu au fost prezentate careva acte în vederea confirmări celor invocate, iar
potrivit  documentului  executoriu  nr.2c-1115/2016  emis  de  Judecătoria  Rîșcani
mun.Chișinău la care face referire ultimul acesta se referă la anumite contracte de
ipotecă care nu se referă la speța dată.

La fel, se remarcă că conform prevederilor art.94 CPC, instanţa judecătorească



obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut cîştig
de cauză cheltuielile de judecată. Cheltuielile de judecată sunt compuse din taxa de
stat și cheltuielile de judecare a pricinii.

Potrivit  art.90  lit.h)  CPC,  din  cheltuielile  de  judecare  a  pricinii  fac  parte
cheltuielile de executare a actelor judiciare;

Potrivit ordinului de plată nr.5018360 din data de 15.04.2016, reclamantul a
achitat taxa de stat în sumă de 50000 lei la înaintarea acţiunii (f.d.5).  Totodată,
referitor la încasarea sumei de 8800 lei achitată de BC,,Moldova-Agroindbank” SA ca
cheltuieli de executare a documentului executoriu privind aplicarea sechestrului pe
bunurile imobile ce aparțin SRL,,Glorinal”SC, ,,Glorinal Imobil”SC, XXXXXXXXX și
XXXXXXXXX, instanța de judecată la fel o va admite ca fiind întemeiată, ori această
sumă a fost confirmată prin ordinul de plată nr.222206 din XXXXXXXXX (f.d.230).

Așadar, urmează a fi încasată taxa de stat în mărime de 50000 lei și suma de
8800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Luînd în consideraţie cele menţionate şi normele de drept expuse, instanţa de
judecată  va  admite  cererea  de  chemare  în  judecată  înaintată  de
BC,,Moldova-Agroindbank”  SA  către  SRL,,Glorinal”SC,  SRL,,Glorinal  Imobil”SC,
XXXXXXXXX și XXXXXXXXX privind încasarea datoriei în mărime de 42821151,97 lei,
cheltuielile de judecată formate din taxa de stat în mărime de 50000 lei și cheltuielile
de executare în sumă de 8800 lei.

În conformitate cu art.26, 94, 236-241, 357 Cod de procedură civilă, instanţa de
judecată

H o t ă r ă ş t e:
Se admite cererea de chemare în judecată depusă de BC,,Moldova-Agroindbank”

SA împotriva SRL,,Glorinal”SC, SRL,,Glorinal Imobil”SC, XXXXXXXXX și XXXXXXXXX
cu privire la încasarea datoriei.

Se încasează în mod solidar de la SRL,,Glorinal”SC, SRL,,Glorinal Imobil”SC,
XXXXXXXXX și XXXXXXXXX în beneficiul BC,,Moldova-Agroindbank” SA datoria în
sumă de 42821151,97 lei  și  cheltuielile de judecată formate din taxa de stat în
mărime de 50000 lei și cheltuielile de executare în sumă de 8800 lei, în total suma de
42879951,97 lei (patruzeci și două milioane opt sute șaptezeci și nouă mii nouă sute
cincizeci și unu lei, 97 bani).

Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de la
data  pronunţării  dispozitivului,  prin  intermediul  Judecătoriei  Chişinău  (sediul
Rîşcani).

Preşedintele şedinţei,
J u d e c ă t o r u l                                                                                      

V.Jomiru-Niculiță


