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INTRODUCERE
Elaborarea unei noi legi privind ipoteca a constituit de mai mulți ani o prioritate pentru Guvernul
Republicii Moldova. Ministerului Economiei și Comerțului a creat în acest scop un comitet de lucru
cu principalii participanţi pe piaţa ipotecara din sectoarele privat și public. Cu asistenţa tehnică din
partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare specialiști în domeniul ipotecii din mai
multe țări au împărtășit experiența lor privind cele mai bune practici internaționale, inclusiv
sistemele adoptate în țările vecine, precum România, Rusia, Serbia și Ucraina.
Principalul scop al reformei a fost unificarea tuturor normelor privind ipoteca într-o singură lege.
Anterior, ipoteca era reglementată de mai multe acte legislative, reglementarea fiind contradictorie,
neclară și incompletă. De asemenea, prin reformă s-a urmărit lichidarea numeroaselor bariere la
dezvoltarea pieței ipotecare primare, și crearea unui cadru primar pentru refinanțarea creditorilor
ipotecari, inclusiv prin emiterea valorilor mobiliare ipotecare, care va interveni pe măsura
stabilizării pieței și acumulării unei mase critice de ipoteci în sectorul bancar moldovenesc (piața
ipotecară secundară).
După un lung proces de definitivare, Legea cu privire la ipotecă 1 a fost aprobată de parlament la
sfîrșitul lunii iunie 2008 și a intrat în vigoare la 2 septembrie 2008. Creditarea ipotecară a luat
amploare în Moldova în ultimii ani, dar mai există un mare potențial de expansiune – iar legea va
contribui la aceasta printr-o serie de inovații, care sunt explicate mai jos în acest ghid.
TPF

FPT

Legea de modificare2 , corolară a Legii cu privire la ipotecă, a avut drept scop armonizarea altor acte
legislative relevante cu prevederile acesteia din urmă, pentru a se evita interpretările variabile, care
ar fi putut apărea în practică. Prin această lege au fost modificate substanțial Legea cadastrului 3 și
Legea cu privire la gaj 4 , fiind ajustate la noile elemente introduse de Legea cu privire la ipotecă.
TPF

FPT

TPF

TPF

FPT

FPT

Explicarea termenilor folosiți
Ghidul evită, pe cît este posibil, folosirea limbajului tehnic. Totuși, acesta nu poate fi exclus în
totalitate, iar termenii cel mai des folosiți în textul ghidului sunt explicați mai jos:
Bun imobil (imobil) – d.e. terenuri, clădiri, construcții, apartamente, alte încăperi izolate, precum și
alte imobile, inclusiv construcțiile viitoare sau nefinalizate;
Creanță/datorie garantată – creanță/datorie garantată printr-o ipotecă.
Creditor ipotecar – creditor, creanța căruia este garantată printr-o ipotecă (de asemenea, creditor,
împrumutător);
1

Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI, adoptată la 26.06.2008 //Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.165166/603 din 02.09.2008.
2
Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 163-XVI, adoptată la 09.07.2008 //Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr. 140-142/574 din 01.08.2008.
3
Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII adoptată la 25.02.98 //Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.44-46/318 din 21.05.1998.
4
Legea cu privire la gaj nr. 449-XV, adoptată la 30.07.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.120/863 din
02.10.2001.
TP

PT

TP

PT

TP

PT

TP

PT
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Debitor – debitorul ipotecar sau orice persoană care are o obligație față de creditorul ipotecar, dacă
executarea obligației este garantată printr-o ipotecă;
Debitor ipotecar – persoana care ipotechează un bun imobil, în scopul garantării executării unei
obligații (de asemenea, împrumutat);
Executare – procedura în cadrul căreia sunt exercitate drepturile creditorului ipotecar;
Ipotecă – dreptul real, în virtutea căruia, în cazul în care debitorul nu execută obligațiile garantate
prin ipotecă, creditorul este îndreptățit să ceară satisfacerea creanțelor sale din valoarea bunurilor
imobile ipotecate, prioritar față de alți creditori;
Oficiul cadastral – instituţia responsabilă de înregistrarea drepturilor ipotecare.
Registrul bunurilor imobile (Registrul) – registrul de stat al bunurilor imobile și al drepturilor
asupra bunurilor imobile, în care de asemenea este înregistrată ipoteca;
Trăsături definitorii ale noilor reglementări
Legea cu privire la ipotecă a stabilit un regim clar în exclusivitate pentru ipoteci. Legea este menită
să faciliteze dezvoltarea pieței ipotecare, prin asigurarea clarității, flexibilității și certitudinii,
precum și prin adoptarea celor mai bune practici internaționale ale unei piețe moderne a
împrumuturilor ipotecare.
Inovațiile marcante sunt după cum urmează:
-

-

-

-

-

Legea prevede că activitatea de creditare ipotecară poate fi desfășurată de orice instituție,
atît timp cît activitatea este reglementată în modul cuvenit.
Legea a extins considerabil categoriile de obligații care pot fi garantate prin ipotecă
(inclusiv împrumuturile viitoare).
Legea a instituit un nou regim pentru ipotecile asupra construcțiilor viitoare și nefinalizate,
ceea ce trebuie să sporească opțiunile de finanțare a companiilor de construcţii, precum și a
persoanelor care procură imobile.
Legea a stabilit mecanismul de dobîndire a dreptului de proprietate asupra bunului imobil cu
instituirea imediată a ipotecii asupra acestuia și înregistrarea simultană a ambelor operațiuni
în Registrul bunurilor imobile, ceea ce va facilita finanțarea achiziției imobilelor.
Procedura de executare a dreptului de ipotecă a fost perfecționată, pentru a oferi garanții
suplimentare atît debitorului ipotecar, cît și creditorului ipotecar. În mare măsură, creditorul
ipotecar este cel care administrează executarea.
Legea prevede că imobilul trasmis în ipotecă urmează să fie supus unei evaluări
independente și să fie asigurat pe durata ipotecii, în conformitate cu practica internațională
în domeniu.
Legea conține o serie de norme menite să protejeze consumatorul, inspirate din Codul
Voluntar de Conduită în sfera Creditării Ipotecare al UE, aplicabile în cazul în care debitorul
este un consumator. În plus, noua lege protejează confidențialitatea datelor personale ale
debitorului.

5

-

Legea permite creditorilor să aplice Lista BERD de Standarde Minime și Cele Mai Bune
Practici în sfera Creditării Ipotecare. 5
TPF

FPT

Legile care reglementează ipoteca
Principala lege care reglementează ipoteca este Legea cu privire la ipotecă. Legea a fost elaborată
cu intenția de a oferi un cadru de reglementare, la care persoanele implicate să poată avea acces cu
ușurință, fără să fie nevoie de consultarea altor surse normative, cum ar fi Legea cu privire la gaj.
Totodată, ipoteca fiind un gaj asupra bunului imobil, atunci cînd Legea cu privire la ipotecă nu
stabilește reguli speciale, Legea cu privire la gaj și prevederile Codului civil 6 sunt, totuși,
aplicabile. Înregistrarea ipotecii, asigurarea și evaluarea bunului ipotecat, executarea drepturilor de
ipotecă prin intervenție judiciară sunt aspecte reglementate de legi speciale, precum și de Legea cu
privire la ipotecă.
PF

1.

FP

CE ESTE O IPOTECĂ?

Ipoteca este un drept care garantează executarea unei obligații (de exemplu, achitarea unei datorii)
din valoarea unui bun imobil. Ipoteca este un drept accesoriu. Aceasta înseamnă că existența sa
depinde de existența unei obligații între creditor și debitor. Dacă datoria garantată este nevalabilă
sau a fost stinsă, ipoteca va înceta să existe.
1.1

Diferența dintre ipotecă și gaj

În legislația Republicii Moldova, termenul “gaj” se referă la toate drepturile de garanție asupra
bunurilor, indiferent dacă acestea sunt mobile sau imobile. Legea cu privire la gaj distinge între
gajul asupra mobilelor (cu sau fără deposedare) și gajul asupra bunurilor imobile (ipoteca). Ipoteca
este o categorie specială a gajului, care are ca obiect bunul imobil.
1.2

Diferența dintre ipotecă și creditarea ipotecară

Ipoteca este un drept care garantează executarea unei obligații. Termenul “ipotecă” a ajuns să fie
folosit în general pentru a desemna un împrumut, acordat de creditor debitorului, de regulă, pentru
procurarea, reparația sau îmbunătățirea unui imobil cu destinație locativă. Împrumuturile pot fi,
totuși, destinate și altor scopuri (de exemplu, pentru necesități ce țin de educație sau sănătate).
Astfel, sensul termenului “ipotecă” deseori este folosit pentru a desemna atît dreptul de garanție
asupra imobilului, cît și împrumutul.
Legea cu privire la ipotecă reglementeză, în cea mai mare parte, aspecte legate de drepturile de
garanție.

5

Vezi: www.ebrd.com/country/sector/fi/debt/mortlist.pdf.
Codul Civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002// Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 82-86/661 din 22.06.2002
TP

PT

TP

6
PT
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1.3

Ipotecile locative și ipotecile comerciale

O ipotecă locativă este un împrumut acordat, de regulă, pentru procurarea, repararea sau
îmbunătățirea de către debitor a locuinței sale. Pe de altă parte, ipoteca comercială este un
împrumut acordat de creditor unei societăți comerciale sau unui antreprenor, spre exemplu, pentru
procurarea unui imobil cu destinație comercială; suplinirea capitalului circulant pentru procurarea
mărfurilor sau procurarea mijloacelor fixe pentru a fi folosite în activitatea comercială. Legea cu
privire la ipotecă reglementează ambele tipuri de ipotecă și le tratează în mod similar.
1.4

Cine poate acorda împrumuturi ipotecare?

Orice instituție poate oferi împrumuturi (ipoteci), cu condiția că acest proces beneficiază de o
reglementare adecvată. Băncile sunt, de regulă, considerate a fi principalii creditori ipotecari.
Totuși, Legea cu privire la ipotecă permite ca orice instituție financiară (de exemplu, instituțiile
financiare nebancare) să acorde împrumuturi ipotecare, în condițiile unei reglementări suficiente.

2.
2.1

CE BUNURI POT FI IPOTECATE ŞI CE GRANTEAZĂ IPOTECA?
Pot fi ipotecate orice bunuri imobile?

Toate bunurile imobile care au un număr cadastral separat pot fi ipotecate (a se vedea Secţiunea 12
pentru prevederile referitoare la construcțiile nefinalizate și cele viitoare). Spre exemplu: terenurile
de pămînt, construcții, încăperi izolate (d.e. apartamente).
2.2

Ce se întîmplă dacă bunul se află în proprietate comună pe cote părţi?

Fiecare dintre coproprietari, care deține o cotă-parte determinată într-un bun imobil, poate să-și
ipotecheze liber cota-parte.
2.3

Ce se întîmplă dacă bunul se află în proprietate comună în devălmășie?

Bunul imobil care se află în proprietate comună în devălmășie poate fi ipotecat doar prin voința
tuturor coproprietarilor, aceștia devenind codebitori ipotecari.
2.4

Ce se întâmplă cu proprietatea în condominiu?

Un exemplu tipic de condominiu este un bloc locativ, cu un anumit număr de apartamente,
aparținînd diferitor persoane. În afară de proprietatea asupra apartamentului, proprietarilor le
aparține și cîte o cotă-parte din bunurile comune, cum sunt scările, coridoarele, acoperișul blocului,
terenul aferent clădirii, terenul de sub clădire ş.a. Fiecăruia dintre acești proprietari îi revine o cotăparte abstractă din aceste spații comune, proporțional cotei suprafeței apartamentului său în raport
cu clădirea. O asemenea cotă-parte în spațiile comune este ipotecată automat împreună cu bunul
deținut în proprietate individuală. Nu este nevoie în acest caz de acordul celorlalți proprietari în
condominiu.

7

Notă practică: Pentru a evita orice incertitudini, se recomandă părților contractante să includă în
contractul de ipotecă detalii cu privire la cota în bunurile comune.
2.5

Care este legătura dintre teren și construcția ridicată pe teren, cînd este vorba de
instituirea ipotecii?

Deși pare o chestiune eminamente juridică, această întrebare are consecințe practice importante:
dacă creditorul obține o ipotecă asupra terenului, se va extinde oare aceasta automat și asupra casei
construite ulterior pe acest teren? Vice-versa, dacă proprietarul unei construcții nu deține
proprietatea asupra terenului pe care se află construcția, ci doar un drept de folosință (d.e.
permisiunea de a construi, sau o locațiune pe termen lung), obține oare creditorul ipotecar privind
construcția un drept identic asupra terenului, în cazul în care își va executa drepturile de ipotecă?
Legea cu privire la ipotecă a oferit răspunsuri la aceste întrebări:
- Ipoteca asupra terenului se extinde și asupra construcțiilor prezente și viitoare, inclusiv
construcțiile nefinalizate, amplasate pe terenul ipotecat (cu excepția cazului în care părțile
vor conveni altfel).
- Ipoteca asupra unei construcții se extinde și asupra terenului pe care aceasta este amplasată,
iar în cazul executării ipotecii, noul proprietar al construcției va obține aceleași drepturi și
obligații pe care le avea debitorul ipotecar.
Notă practică: În practică, oficiul cadastral, unde este înregistrat terenul, informează creditorul
ipotecar despre înregistrarea de către debitorul ipotecar a unor construcții noi pe terenul ipotecat.
2.6

Se extinde oare ipoteca asupra accesiunilor, îmbunătățirilor, ameliorărilor,
transformărilor, accesoriilor ş.a.

O dată instituită ipoteca se extinde asupra oricăror îmbunătățiri, accesiuni și modificări ale bunului
ipotecat. De exemplu, dacă la momentul ipotecării bunul consta dintr-un bloc locativ, care ulterior a
fost renovat, lărgit și transformat într-un bloc de oficii, acesta va rămîne în continuare ipotecat.
2.7

Se extinde oare ipoteca asupra „fructelor” bunului ipotecat?

Ipoteca nu se extinde automat asupra fructelor bunului imobil ipotecat. Părţile pot, totuși, să
convină în contractul de ipotecă ca aceasta să se extindă asupra fructelor, cum ar fi roada, copacii,
chiriile pentru bunul transmis în locațiune și alte fructe ale bunului ipotecat. Debitorul ipotecar
poate culege fructele bunului, dar numai pînă la începerea procedurii de executare a ipotecii,
moment din care fructele sunt rezervate pentru achitarea datoriei garantate.
2.8

Cuprinde oare ipoteca sumele asigurate și alte categorii de compensații?

Ipoteca se extinde automat asupra despăgubirilor de asigurare a bunurilor ipotecate, indiferent dacă
creditorul ipotecar va fi sau nu desemnat ca beneficiar al poliței de asigurare. Totuși, desemnarea
creditorului ipotecar drept cobeneficiar este recomandabilă pentru simplificarea procesului. (Vezi în
continuare secţiunea 7.2)
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Suma asigurată care depășește creanța garantată va fi restituită de creditorul ipotecar debitorului
ipotecar, după executarea drepturilor ipotecare.
Dacă terții efectuează plăți în legătură cu bunul ipotecat, ipoteca se extinde și asupra acestor plăți,
cum ar fi cazul despăgubirilor pentru prejudiciile cazuate sau despăgubirilor de expropriere, dar
numai în cazul în care părțile nu vor exclude prin contract aceste sume de sub incidența ipotecii.
2.9

Ce bunuri nu pot fi ipotecate?

În general, pot fi ipotecate toate bunurile imobile. Există și excepții:
• bunurile care nu au număr cadastral separat;
• bunurile excluse din circuitul civil sau al căror circuit civil este limitat (aceasta pentru că ele
nu pot fi liber înstrăinate), cum ar fi monumentele istorice şi drumurile publice;
• bunurile care nu pot fi vîndute separat, dcum ar fi o cameră dintr-un apartament.
2.10

Pot fi oare ipotecate bunurile viitoare?

De fapt, o ipotecă nu poate avea drept obiect bunuri viitoare – adică bunuri pe care debitorul
ipotecar le va procura în viitor sau bunuri care nu sunt finalizate la data instituirii ipotecii, decît
dacă acestea sunt înregistrate în Registrul bunurilor imobile. Legea cu privire la ipotecă stabilește o
procedură specială, prin care construcțiile viitoare și nefinalizate pot fi înregistrate provizoriu în
cadastrul bunurilor imobile.
În secţiunea 12, ghidul oferă mai multe detalii cu privire la această problemă.

3.
3.1

PĂRŢILE IPOTECII
Creditorul ipotecar

Legea cu privire la ipotecă prevede că orice persoană fizică sau juridică poate obține o ipotecă.
Creditorul ipotecar trebuie să aibă o creanță valabilă față de debitorul ipotecar, de cele mai dese ori
imprumut ipotecar.
Agentii economici care desfășoară activități de creditare ipotecară trebuie să fie supravegheate de o
autoritate relevantă de supraveghere. Legiuitorul a adoptat deliberat această abordare, în efortul de a
evita apariția unui piețe închise a împrumuturilor ipotecare, care să fie rezervată în exclusivitate
unei anumite categorii de participanți. Dimpotrivă, s-a urmărit scopul de a deschide accesul
competitiv la această piață a celor mai diverse organizații, atît timp cît activitățile lor (și, mai ales,
activitățile legate de împrumutătorii-persoane fizice) sunt supravegheate adecvat.
În contractul de ipotecă la care participă doi sau mai mulți creditori ipotecari, legea permite ca
fiecare din ei să obțină drepturi de ipotecă cu același rang de prioritate. Acesta este mai ales cazul
creditelor de consorțiu, în care un consorțiu de creditori consimte să finanțeze un proiect. Desigur,
părțile pot decide prin contract să reglementeze și altfel rangul de prioritate.
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Exemplu:
Doi creditori (un consorțiu bancar) își unifică eforturile și împreună
acordă societății X o sumă de bani, ambii cerînd instituirea unei ipoteci
asupra tuturor bunurilor imobile ale societății X. Ambele bănci pot fi
înregistrate drept creditori ipotecari cu prim rang de prioritate asupra
tuturor bunurilor.
3.2

Debitorul ipotecar

Orice persoană fizică sau juridică, deținătoare a dreptului de proprietate și/sau a dreptului de a
dispune de un bun imobil poate fi debitor ipotecar. Poate fi vorba de o persoană fizică sau un agent
economic; din punct de vedere legal, nu există vreo diferență. Totuși, acest fapt ar putea influența
natura împrumutului și condițiile acestuia. Spre exemplu, în cazul împrumuturilor ipotecare locative
(împrumuturile acordate persoanelor fizice pentru procurarea sau renovarea locuințelor personale),
rate de rambursare este, de regulă, foarte înaltă, astfel încît asemenea împrumuturi sunt deseori mai
ieftine pentru debitori, decît împrumuturi ipotecare comerciale, acordate în scopuri comerciale (spre
exemplu, construirea blocurilor de oficii sau apartamente) sau împrumuturile corporative, asigurate
cu ipoteci, care se consideră a fi mai riscante, drept urmare fiind acordate în condiții mai puțin
favorabile.
3.3

Garantul ipotecar

În unele cazuri debitorul poate conveni cu creditorul ipotecar ca un terț (“garantul ipotecar”) să
ofere bunurile sale drept garanție pentru datoria debitorului. În cazul în care debitorul nu-și execută
obligațiile, creditorul ipotecar va putea să-și satisfacă creanța din bunurile ipotecate ale garantului
ipotecar. Debitorul și garantul ipotecar pot, deși nu sunt obligați, să încheie un acord separat pentru
a reglementa raporturile dintre ei. Legea prevede că în cazul exercitării ipotecii asupra bunurilor
garantului ipotecar, acesta va putea pretinde de la debitor rambursarea sumelor achitate creditorului
ipotecar, precum și a cheltuielilor conexe.
Practica garantării unei datorii cu bunurile unui terț va deveni tot mai puțin populară pe piața
moldovenească o dată ce a devenit posibilă înregistrarea simultană a dreptului de proprietate și a
ipotecii asupra aceluiaşi bun imobil (vezi secţiunile 5.3 şi 6.6).

4.
4.1

CREANŢA GARANTATĂ PRIN IPOTECĂ
Care sunt creanțele/datoriile care pot fi garantate prin ipotecă?

Nu există restricții privind datoriile (obligaţiile) care pot fi garantate prin ipotecă, atît timp cît ele au
un caracter bănesc, iar valoarea lor este determinată sau determinabilă la momentul executării
ipotecii. Datoria poate consta într-un credit, dar nu în mod necesar: spre exemplu, o ipotecă poate
garanta achitarea unor mărfuri într-un contract de vînzare-cumpărare. Poate fi vorba de o datorie a
unui client către furnizorul său, a unui grup de companii către un alt grup, a unui membru al familiei
către un alt membru ş.a.d. Împrumutul garantat poate avea o multitudine de scopuri, de exemplu,
cumpărarea unei case, renovarea, suplinirea capitalului circulant pentru afaceri, finanțarea studiilor
sau a concediului.
Tranzacțiilor cu consumatorii li se aplică reguli speciale , vezi secţiunea 11.
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4.2

Poate oare o ipotecă să garanteze o creanță viitoare?

O creanță care nu există încă (creanță viitoare) sau care este condiționată, poate fi garantată.
Asemenea creanțe viitoare pot fi limitate la o anumită sumă sau pot fi nelimitate, de exemplu,
viitoarele tranșe în mărime de pînă la 100 000 Euro, care ar putea fi acordate în cadrul unei linii de
credit, sau orice împrumuturi viitoare acordate debitorului ipotecar de creditorul ipotecar.
În practică, instituirea ipotecii este, deseori, o precondiție pentru acordarea împrumutului, caz în
care ipoteca garantează o creanță viitoare.
Exemplu:
La 1 februarie o bancă încheie un contract de credit în mărime de 10
milioane de lei cu o societate de construcții D, cu condiția obținerii i)
ipotecii asupra terenului care aparține societăți D și ii) informației
financiare solicitate și a unui certificat din partea cenzorilor societății.
Contractul de ipotecă este semnat la 1 februarie, iar ipoteca este
înregistrată în Registrul bunurilor imobile la 5 februarie, informația
financiară și certificatul cenzorilor fiind prezentate la 20 februarie. Suma
împrumutului este transferată la 25 februarie. Între 5 și 25 februarie,
ipoteca a garantat o creanță viitoare.
Posibilitatea de a garanta creanțe viitoare este folosită, de asemenea, în liniile de credit care
presupun acordarea de împrumuturi suplimentare aceluiași debitor de-a lungul timpului.
Exemplu:
X ia un împrumut de la banca B pentru a cumpăra o casă. Părțile încheie
un contract de ipotecă și includ o clauză care prevede expres că ipoteca
asupra casei va garanta actualul împrumut, precum și orice creanțe
viitoare, pe care banca B le-ar putea obține față de X.
Un an mai tîrziu, cînd X obţine de la bănca B un împrumut suplimentar
pentru renovarea casei, nu va fi nevoie de întocmirea unui nou contract de
ipotecă, de modificarea contractului existent și nici chiar de o înregistrare
suplimentară în Registrul bunurilor imobile. Aceasta mai înseamnă că
banca B ar putea executa ipoteca pentru a satisface creanțe care nu au
legătură cu casa – de exemplu, pentru încasarea unei penalități.
Notă practică: Dacă intenția părților este să garanteze cu ipotecă o datorie care încă nu există și
nu a fost determinată, similar cu cel de-al doilea exemplu, acest lucru trebuie stipulat expres în
contractul de ipotecă, întrucît instanța de judecată poate interpreta restrictiv clauzele contractuale
ambigui. Ca urmare, instanța ar putea considera că anumite creanțe nu sunt acoperite prin
ipotecă.
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4.3

Poate oare ipoteca să garanteze creanțe de mărime variabilă?

În finanțele corporative, mărimea datoriei garantate este, de regulă, fluctuantă (crește și descrește),
după cum sunt asumate noi obligații și sunt realizate plățile. Acesta este cazul creditelor bancare
overdraft și creditele în cont curent (trading account). Acest fapt nu trebuie să afecteze validitatea
ipotecii instituite pentru a garanta datoria. Nu este necesară înregistrarea unor modificări ale ipotecii
ca rezultat al unor asemenea fluctuații.

Ipoteca poate fi instituită pentru a garanta, de exemplu:
• toate sumele eliberate de-a lungul timpului în cadrul unei linii de
credit, pînă la maximul sumei nerambursate egal în orice moment
cu 5 milioane de lei
• toate sumele pe care le poate datora persoana băncii (fie cu titlu de
împrumut, overdraft, din tranzacții cu valută străină ș.a.)
• toate sumele pe care le poate datora în orice moment cumpărătorul
furnizorului său.
Notă practică: Și în acest caz intenția părților de a garanta cu ipotecă datorii fluctuante trebuie
stipulată expres în contractul de ipotecă, pentru a evita orice nesiguranță ulterioară de
interpretare.
4.4

Poate fi oare garantată prin ipotecă o creanță exprimată în valută străină?

Ipoteca poate garanta o creanță exprimată în lei moldovenești sau în valută străină, la acordul
părților.
4.5

Ce cuprinde creanța garantată: dobînzi, cheltuieli, prejudicii?

Ipoteca va garanta automat, pe lîngă suma principală, și dobînzile, taxele și sarcinile, penalitățile,
amenzile, prejudiciile, cheltuielile judiciare și alte cheltuieli legate de executarea ipotecii, cu
excepția cazului cînd părțile convin altfel în contractul de ipotecă. Părțile pot conveni să includă și
alte cheltuieli, care să fie garantate prin ipotecă, atît timp cît acestea sunt determinate sau
determinabile la momentul executării ipotecii.

5.
5.1

CONTRACTUL DE IPOTECĂ
Trebuie oare să fie autentificat notarial contractul de ipotecă?

Contractul de ipotecă trebuie întocmit în scris și autentificat de notar. Aceasta înseamnă că notarul
va trebui să examineze conținutul contractului de ipotecă, precum și o serie de documente, cum ar
fi, în particular:
• Actul juridic pe care se întemeiază obligația garantată (acesta este, deseori, contractul de
împrumut);
• Documentele care confirmă dreptul debitorului ipotecar asupra bunului pe care îl
ipotechează;
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•
•
•

Extrasul din Registrul bunurilor imobile;
Certificatul fiscal care confirmă lipsa restanțelor la impozitul pe bunurile imobile
Alte documente, după caz (cum ar fi acordul terțului la instituirea ipotecii).

Contractul de ipotecă poate fi întocmit ca un document separat sau poate fi incorporat într-un alt
contract, precum este contractul de împrumut, caz în care acest contract va trebui autentificat
notarial.
Notă practică: Prezentul ghid conține, în anexă, o listă de clauze recomandate pentru contractul de
împrumut ipotecar locativ. Lista dată include şi clauzele contractului de ipotecă, aceasta fiind
practica răspîndită în piețele ipotecare locative dezvoltate.
5.2

Ce trebuie să conțină contractul de ipotecă?

Contractul de ipotecă trebuie să conțină:
• Identificarea părților (nume, domiciliu sau sediu, numărul de identificare de stat).
• Acordul expres al debitorului (debitorilor) ipotecar (ipotecari) de a institui o ipotecă
asupra bunului imobil pentru a garanta satisfacerea creanței.
• Identificarea bunului ipotecate (sau bunurilor, în cazul în care sunt ipotecate mai multe
bunuri pentru a garanta aceeași datorie). Identificarea cuprinde specificarea categoriei
bunului, a numărului cadastral, amplasarea și o descriere suficientă a bunului.
• Valoarea de piață și valoarea de înlocuire a bunului ipotecat (stabilită în raportul de
evaluare).
• Esența creanței garantate, după cum este definită de părți, și valoarea sumei principale,
precum și modalitatea determinării creanțelor suplimentare, care vor fi garantate prin
ipotecă.
Lista clauzelor recomandate anexată la acest ghid conține o enumerare completă a clauzelor tipice
ale unui contract de împrumut ipotecar locativ.
Notă practică: Soții sunt deseori proprietari în devălmășie a locuinței familiale, întrucît, în
general, toate bunurile dobîndite în căsătorie sunt proprietate comună a soților. În același timp,
proprietatea în devălmășie nu este întotdeauna înregistrată ca atare în Registrul bunurilor imobile.
Este esențial ca în cadrul anchetei primare realizate pentru acordarea unui împrumut ipotecar,
creditorul să se intereseze de starea civilă a împrumutatului și să ceară ca soțul-coproprietar în
devălmășie să semneze contractul de ipotecă.
Notă practică: Persoanele care ocupă bunul imobil, dar nu sunt coproprietari, nu vor deține
drepturi asupra bunului imobil în cazul executării ipotecii. Totuși, dat fiind că instanțele de
judecată ar putea fi reticente la ideea evacuării persoanelor, care locuiesc în bunul imobil, poziția
creditorului ipotecar ar putea fi consolidată prin semnarea de către toate persoanele care ocupă
bunul imobil a unui document, prin care ar recunoaște existența ipotecii și consecințele pe care lear suporta în caz de încălcare a obligației garantate.
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5.3

Ipotecarea unui bun care urmează a fi procurat

Anterior, încheierea unui contract de ipotecă asupra unui bun imobil ce abia urmează a fi procurat,
era problematică, pentru că notarul era obligat să verifice valabilitatea drepturilor debitorului
ipotecar asupra bunului. Acest impediment a fost deja eliminat și notarii pot să autentifice
contractul de ipotecă, în temeiul drepturilor valabile ale vînzătorului (dreptul de proprietate și lipsa
obligațiilor fiscale) asupra bunului imobil care urmează a fi procurat, și în baza contractului de
vînzare-cumpărare.
Exemplu:
A dorește să cumpere o casă de la B și negociază un împrumut cu banca C
pentru finanțarea acestei tranzacții. Împrumutul urmează să fie garantat
prin ipotecarea casei. Contractul de vînzare-cumpărare și contractul de
ipotecă sunt întocmite și autentificate simultan, iar la oficiul cadastral va
fi depusă cererea de înregistrare i) a dreptului de proprietate obţinut de A
asupra casei, și ii) a ipotecii în favoarea Băncii C asupra casei recent
procurate de A.
Prin contract, trecerea dreptului de proprietate este condiționată de
achitarea prețului de cumpărare de către A către B, prin intermediul C, iar
eliberarea împrumutului este condiționată de instituirea și înregistrarea
ipotecii asupra casei.

Notă practică: Legea cu privire la ipotecă a soluționat dificultățile legate de autentificarea
contractului de ipotecă și de înregistrarea ipotecii. Totuși, pentru ca sistemul să funcționeze bine,
părțile trebuie să fie sigure că toate obligațiile contractuale se vor executa, după cum a fost
preconizat. În multe jurisdicții, creditorul poate executa obligația de acordare a împrumutului prin
consemnare (escrow account), depunînd suma de bani la notar sau la un avocat (sau la orice alt
liber-profesionist care oferă asemenea servicii), pentru ca toate părțile implicate să fie sigure de
executarea corespunzătoare a obligațiilor respective.
5.4

Modificarea contractului de ipotecă

Pe durata existenței ipotecii, părțile pot fi puse în situația în care ar avea nevoie să modifice
contractul de ipotecă (spre exemplu, pentru a actualiza descrierea bunului ipotecat sau pentru a
extinde ipoteca asupra unor creanțe adiționale). Asemenea modificări trebuie întocmite în scris și
autentificate notarial.
5.5

Care sunt cheltuielile de instituire a ipotecii?

Cheltuielile constau, preponderent, din plățile pentru serviciile notariale și taxa de stat.
Taxa de stat constituie 0.1% din valoarea bunului imobil, după cum este estimată de părți. 7
TPF

TP

7

FPT

Legea taxei de stat, nr. 126-XII, adoptată la 03.12.1992 //Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.12/359 din
30.12.1992.
PT
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Plățile notariale se calculează reieşind din aşa zisa „valoare ipotecară” conform următoarelor
intervale.
“Valoare ipotecară”
Pînă la 20 000 lei
Între 20 001 și 50 000 lei
Între 50 001 și 100 000 lei
Între 100 001 și 200 000 lei
Între 200 001 și 400 000 lei
Între 400 001 și 600 000 lei
Între 600 001 și 800 000 lei
Între 800 001 și 1 000 000 lei
Peste 1 000 001 lei

Plata
1.3%, dar minim 180 de lei
1.0%
0.9%
0.8%
0.6%
0.5%
0.3%
0.2%
0.1%

Notarii privați pot să-și stabilească independent plățile, iar tabelul de mai sus constituie pentru ei
doar o referință. Notarii publici aplică un sistem de tarife similar celui mai sus dar cu plăţi puţin mai
reduse.
Cu privire la taxele de înregistrare, a se vedea secţiunea 6.3.
Mai există și alte cheltuieli, precum cele de asigurare și evaluare.
5.6

Cît durează instituirea ipotecii?

Instituirea unei ipoteci este o procedură relativ simplă, care poate fi realizată în cîteva zile.
5.7

Evaluarea bunului imobil

Legea cu privire la ipotecă cere ca valoarea de piață și cea de înlocuire a bunului să fie stabilită de
un evaluator profesionist. Aceasta rezultă într-o evaluare suficient de obiectivă și oferă investitorilor
siguranță privin valoarea împrumutului ipotecar, prin garanția (ipoteca) asociată acestuia. În
conformitate cu Legea cu privire la activitatea de evaluare 8 , bunul trebuie să fie evaluat de o
societate specializată de evaluare care deține licența corespunzătoare.
Valoarea de piață, desigur, depinde în mare măsură de condițiile curente ale pieței, iar evaluatorul
profesionist independent este cel mai potrivit să stabilească această valoare. Pe de altă parte,
valoarea de înlocuire este calculată în baza cheltuielilor medii curente de construire a unui metru
pătrat de construcții.
TPF

FPT

Valoarea de piață și valoarea de înlocuire obținute ca rezulat al evaluării vor fi incluse obligatoriu
în contractul de ipotecă.

8

Legea cu privire la activitatea de evaluare, nr. 989-XV, adoptată la 18.04.2002// Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 102/773 din 16.07.2002.
TP

PT
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6.

ÎNREGISTRAREA IPOTECII

Pentru ca o ipotecă să fie valabilă, ea trebuie înregistrată la oficiul cadastral teritorial, în
circumscripția căruia este amplasat bunul imobil. Datele înregistrate cu privire la ipotecă vor fi
prezumate autentice.
Notă practică: Legea cu privire la ipotecă a exclus cerința de înregistrare a ipotecii în decurs de
trei luni după încheierea contractului de ipotecă. În același timp, interesul creditorului ipotecar de
a înregistra ipoteca fără întîrziere este indiscutabil, pentru că fără înregistrare creditorul nu este
protejat.
6.1

Ce presupune procedura de înregistrare?

Fie debitorul ipotecar, fie creditorul ipotecar, sau un reprezentant împuternicit, trebuie să prezinte:
•
•
•
•
•
6.2

două copii ale formularului cererii de înregistrare, de modelul stabilit de lege9 , completate
corespunzător
contractul de ipotecă în două exemplare originale
dovada achitării taxei de înregistrare
documentele de identificare ale solicitantului și, după caz, procura reprezentantului părții
respective
alte documente cerute de lege
TPF

FPT

Cît durează înregistrarea?

Oficiul cadastral trebuie să examineze cererea în decurs de 7 zile. Acest termen poate fi prelungit în
cazuri excepționale pînă la 40 de zile. Dacă toate actele sunt în ordine, cererea este acceptată oficial
și o copie a acesteia este restituită solicitantului, cu mențiunea privind data primirii cererii și a
numărului de înregistrare conferit în registrul cererilor.
Independent de faptul cînd are loc înregistrarea ipotecii, dată a înregistrării se consideră data la care
a fost depusă cererea (după cum este indicat în formularul cererii).
6.3

Care sunt costurile?

Actualmente, taxa de înregistrare constituie 83 de lei pentru fiecare bun ipotecat înregistrat. Dacă
bunul imobil este un teren agricol, taxa actuală este de 40 de lei pentru fiecare teren.
6.4

Înregistrarea poate fi refuzată? Dacă da, în ce temei?

Cererea de înregistrare a ipotecii poate fi respinsă în următoarele cazuri: unele documente sunt
lipsă, sunt incomplete, nu corespund cerințelor legale sau conțin greșeli; cererea este depusă de o
persoană fără împuterniciri; ipoteca nu poate înregistrată, fie pentru că bunul imobil nu este
înregistrat la oficiul cadastral respectiv, fie pentru că bunul nu este înregistrat pe numele debitorului
ipotecar, fie pentru că asupra bunului a fost deja înregistrată o ipotecă, iar ipotecile ulterioare sunt
interzise etc. Oficiul cadastral trebuie să informeze verbal solicitantul despre respingerea cererii.

TP

9

A se vedea Anexa nr. 2 la Instrucțiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, din
22.06.2005, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.142-144/148 din 28.10.2005.
PT
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Înregistrarea ipotecii poate fi refuzată dacă:
- forma şi/sau conţinutul documentelor prezentate nu corespund cerinţelor legislaţiei;
- s-a constatat neautenticitatea documentelor prezentate;
- documentul prezentat a fost emis de o autoritate publică necompetentă;
- datele din documentele prezentate nu corespund datelor din cadastru, cu excepţia cazurilor
în care necorespunderea este cauzată de o eroare tehnică a oficiului cadastral teritorial.
Decizia privind refuzul înregistrării se aduce în scris la cunoştinţa solicitantului şi poate fi atacată în
instanţă de judecată
6.5

Poate fi suspendată înregistrarea unei ipoteci?

Pot exista cazuri în care cererea de înregistrare a ipotecii este oficial acceptată, dar înregistrarea
ipotecii nu poate avea loc pînă la ridicarea unor grevări sau interdicții asupra bunului imobil. Spre
exemplu, există deja o ipotecă asupra bunului imobil, care interzice instituirea ipotecilor ulterioare.
În acest caz, înregistrarea se consideră suspendată pînă ce o astfel de interdicţie sau grevare nu este
ridicată; prioritatea va fi stabilită în ordinea înaintării cererilor de înregistrare.
6.6

Înregistrarea transferului dreptului de proprietate și a ipotecii asupra unui bun imobil

Atunci cînd împrumutul ipotecar este acordat pentru procurarea unui bun imobil, la oficiul cadastral
teritorial vor fi depuse două contracte prvind același bun imobil, respectiv, de transfer a dreptului de
proprietate și de ipotecă, fiind înregistrate succesiv dreptul de proprietate al cumpărătorului și
ipoteca asupra bunului imobil.
6.7

Poate fi ipotecat un bun imobil de mai multe ori?

Debitorul ipotecar poate ipoteca același bun imobil după instituirea primei ipoteci, atît timp cît
creditorul ipotecar precedent nu a interzis acest lucru. Dacă ipoteca ulterioară este interzisă prin
contractul de ipotecă, o asemenea interdicție va fi înregistrată în Registrul bunurilor imobile, iar
înregistrarea unei ipoteci ulterioare va fi imposibilă de acum încolo.
6.8

Cum poate publicul să obțină informații privind ipoteca?

Orice persoană poate consulta Registrul bunurilor imobile în privința unui anume bun imobil și
obține informație cu privire la grevarea acestuia cu drepturi ale terților. Scopul pentru care este
necesară această informație nu trebuie justificat. Totuși, terții nu vor putea afla toată informația cu
privire la ipotecă. În special, condițiile “tranzacției care a servit drept temei pentru înregistrarea
unui drept asupra bunului imobil” vor fi comunicate doar părților, autorităților publice și instanțelor
de judecată.
Informația cu privire la ipoteca asupra unui bun imobil obținută din Registru se prezumă a fi
adevărată și terții pot să se bazeze pe această informație în acțiunile lor. Oficiul cadastral poartă
răspundere, dacă informația se va dovedi a fi incorectă din vina sa și dacă, urmare a acestui fapt,
vor fi cauzate prejudicii vreunei persoane.
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7.
7.1

FOLOSINŢA șI INTEGRITATEA BUNULUI IPOTECAT
Folosirea, întreținerea și reparația bunului imobil

Debitorul ipotecar poate folosi bunul ipotecat în conformitate cu destinația obișnuită a acestuia
(locativă, comercială, agricolă ş.a.) și poate culege fructele acestuia pînă la începerea procedurii de
executare a ipotecii. Debitorul gajist poate chiar să dea în locațiune bunul ipotecat, dar numai cu
acordul prealabil al creditorului ipotecar.
Debitorul ipotecar este obligat să întrețină bunul ipotecat cu diligența cuvenită și va suporta toate
cheltuielile asociate (cu excepția cazului în care contractul de ipotecă prevede altfel). Modificările
structurale ale bunului imobil (d.e. demolarea totală sau parțială a acestuia) sau schimbarea
destinației bunului (locativă sau comercială) poate fi efectuată doar cu acordul scris al creditorului
ipotecar. Mai mult, orice riscuri care amenință bunul ipotecat sau circumstanțe care pot afecta
valoarea acestuia trebuie notificate creditorului ipotecar.
În conformitate cu Legea cu privire la ipotecă, creditorul ipotecar este în drept să verifice statutul
juridic și existența reală, starea fizică, condițiile de întreținere, menținere a integrității și folosire a
bunului ipotecat, cu condiția notificării prealabile a debitorului ipotecar. Acesta din urmă trebuie să
ia toate măsurile necesare pentru a permite o asemenea verificare, cu condiția că aceasta nu duce la
tulburarea folosinței sau exploatării bunului imobil.
Dacă creditorul ipotecar constată că bunul imobil nu este întreținut corespunzător și există pericolul
diminuării valorii bunului în urma acestui fapt, creditorul ipotecar poate lua măsuri necesare și
rezonabile de întreținere, pe cheltuiala debitorului ipotecar. În cazul în care imobilul ipotecat a fost
substanțial deteriorat, creditorul ipotecar poate să opteze și pentru scadența imediată a datoriei
garantate.
7.2

Asigurarea bunului ipotecat

Bunul ipotecat trebuie asigurat la ”valoarea de înlocuire”, în folosul creditorului ipotecar, pe durata
ipotecii. Obligativitatea asigurării bunului a fost instituită în interesul ambelor părți. Aceasta
protejează interesele creditorului ipotecar prin asigurarea dreptului său de garanție contra pieirii sau
deteriorării bunului. Asigurarea îl protejează și pe debitorul ipotecar, care, în absența acesteia, ar
putea să rămînă fără bun fiind obligat în continuare să achite datoria deplina. Prin urmare,
asigurarea contribuie la reducerea generală a riscurilor creditoare.
Dacă bunul este deja asigurat, debitorul ipotecar va trebui să-l desemneze pe creditorul ipotecar
drept beneficiar al poliței de asigurare. Dacă debitorul ipotecar nu asigură bunul, creditorul ipotecar
o poate face el, pe cheltuiala debitorului ipotecar (cheltuielile vor fi incluse în suma datorată de
debitorul ipotecar și vor fi garantate prin ipotecă). Deși, în practică, acest lucru este de natură să
declanșeze scadența imediată a obligațiilor, şi împrumutul ipotecar va trebui să fie restituit imediat
și integral.
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Notă practică: Valoarea de înlocuire este calculată în baza cheltuielilor aplicabile la cazul unei
pieiri complete a bunului, adică la cazul în care casa a fost totalmente deteriorată, urmează a fi
demolată și reconstruită din temelie. Pe lîngă demolare și reconstrucție, cheltuielile vor include și
remunerația persoanelor responsabile de supravegherea lucrărilor și a arhitecților (plus TVA,
dacă este aplicabil). Unele contracte de asigurare includ și cheltuielile de cazare provizorie pe
durata reconstrucției. În practică, în cazul în care apare o creanță de despăgubiri de asigurare,
presupunînd că plățile în cadrul împrumutului ipotecar nu întîrzie, creditorul ipotecar va autoriza
compania de asigurări să achite despăgubirea direct debitorului ipotecar. Cheltuielile nu includ
valoarea elementelor de interior ale imobilului, cum ar fi covoarele, draperiile, mobila
neincorporată și aparatele de uz casnic, pentru care poate fi contractată o asigurare separată.
7.3

Poate debitorul ipotecar să dea bunul în locațiune?

Dacă bunul imobil era transmis în locaţiune pînă la instituirea ipotecii, debitorul ipotecar trebuie să
fi informat creditorul ipotecar despre existența locațiunii. Încălcarea acestei obligații acordă
creditorului ipotecar dreptul de a cere executarea anticipată a creanței garantate.
Odată instituită ipoteca, debitorul ipotecar nu poate da imobilul ipotecat în locațiune fără acordul
creditorului ipotecar. Dacă acest acord nu va fi obținut, locațiunea va fi nulă, iar locatarul poate fi
evacuat. Din contra, dacă creditorul ipotecar și-a dat acordul pentru încheierea contractului de
locațiune, locatarii nu vor putea fi evacuați în caz de executare a ipotecii, pînă la expirarea
termenului contractului de locațiune, iar contractul însuși va fi opozabil cumpărătorului bunului
imobil în cadrul procedurii de executare a ipotecii.
Notă practică: Dacă bunul ce urmează a fi ipotecat este destinat pentru a fi închiriat (d.e. spații de
birou), este recomandabil ca părțile să convină în detaliu în contractul de ipotecă asupra
termenelor și condițiilor unor asemenea chirii.
7.4

Poate debitorul ipotecar să vândă sau să dispună de bunul ipotecat?

Debitorul ipotecar nu poate dispune de bunul ipotecat fără acordul creditorului ipotecar. Orice
tranzacție de acest gen va fi nulă. Dacă creditorul ipotecar consimte la vînzarea bunului ipotecat,
ipoteca va rămîne valabilă și va putea fi executată contra noului proprietar (precum și noul debitor
ipotecar).
Notă practică: În practică, dacă debitorul ipotecar dorește să vîndă bunul ipotecat, creditorul
ipotecar consimte, cu condiția rambursării totale a împrumutului ipotecar și a oricăror comisioane
și dobînzi aferente.
7.5

Poate debitorul ipotecar să ipotecheze același bun de mai multe ori?

A se vedea Secțiunea 6.7.
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8.
8.1

CESIUNEA ŞI GAJAREA ÎMPRUMUTULUI IPOTECAR
Poate creditorul ipotecar să cesioneze/gajeze împrumuturile ipotecare (și ipoteca
accesorie împrumutului)?

Scopul principal al cesiunii sau gajării creanțelor din împrumuturile ipotecare este emiterea
valorilor mobiliare ipotecare, fie acestea valori mobiliare garantate cu ipoteci (mortgage-backed
securities sau “MBS”) sau obligațiuni ipotecare. Asemenea cesiuni pot fi realizate de creditorul
ipotecar fără acordul debitorului ipotecar.
Cesiunea
Cesiunea unui împrumut ipotecar către un terț este posibilă fără acordul debitorului ipotecar, cu
condiția că acesta a fost notificat despre o asemenea posibilitate la momentul încheierii contractului
de ipotecă. Dreptul de ipotecă este cesionat împreună cu împrumutul ipotecar și nu poate fi cesionat
separat. Nu este nevoie de notificarea debitorului ipotecar pentru ca cesiunea să fie valabilă, după
cum nu este necesară nici înregistrarea modificărilor în Registrul bunurilor imobile, decît dacă
părțile convin altfel. Debitorul ipotecar va continua să efectueze plățile către creditorul inițial
(cedentul). În cazul în care se va ajunge la executarea ipotecii, va fi suficientă prezentarea de către
noul creditor ipotecar a dovezilor cesiunii împrumutului ipotecar și a dreptului de garanție în
favoarea sa.
Notă practică: Emiterea MBS este un proces complex, iar cesiunea împrumuturilor, deși un aspect
esențial, este doar o fracțiune a ceea ce urmează a fi realizat. Prin urmare, este important pentru
părți, și, în particular, pentru creditorul ipotecar, să analizeze în detaliu toate aspectele tranzacției
în integritatea sa.
Formal, acordul de cesiune trebuie să îmbrace aceeași formă ca și contractul cesionat. Astfel, dacă
contractul de împrumut ipotecar nu a fost autentificat notarial, acordul de cesiune al împrumutului
ipotecar nu va trebui autentificat.
Gajul
Creditorul ipotecar poate gaja împrumuturile ipotecare împreună cu drepturile de ipotecă asociate.
Asemenea tranzacții vor fi reglementate de Legea cu privire la gaj, și, în particular vor trebui
înregistrate în sarcina debitorului gajist (adică, a creditorului ipotecar) în Registrul gajurilor asupra
bunurilor mobile, ținut de Ministerul Justiției.

9.

EXECUTAREA IPOTECII

Executarea este ultima etapă de realizare a unui drept de garanție. Deși marea majoritate a
ipotecilor nu ajunge pînă la această etapă, procedura executării trebuie tratată cu deosebită atenție,
pentru că întreaga valoare a unei ipoteci depinde de executarea acesteia. În practica comercială
normală, ambele părți își doresc o executare echitabilă, rapidă și eficientă. Legea cu privire la
ipotecă a păstrat procedurile deja existente și consacrate, dar a consolidat elementele care erau
percepute ca deficiente sau incerte. Piața ipotecară a Moldovei este încă relativ mică, iar cazurile de
executare a ipotecilor sunt destul de rare. Însă, o dată cu dezvoltarea pieței și, mai ales, în situațiile
de recesiune economică, cazurile de nerambursare a împrumuturilor vor surveni inevitabil.
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9.1

În ce împrejurări poate fi executată o ipotecă?

În cazul în care creanța garantată prin ipotecă (sau o parte a acesteia) nu este executată
corespunzător și în termen, creditorul ipotecar poate iniția procedura de executare a ipotecii. Pe
lîngă cazurile de neexecutare din partea debitorului, contractul de ipotecă poate prevedea și alte
împrejurări care ar putea duce la executarea ipotecii, cum ar fi neexecutarea obligației de asigurare
sau de întreținere corespunzătoare a bunului sau distrugerea acestuia. Acestea sunt considerate
cazuri de încălcare. Împrejurarea care declanșează executarea ipotecii induce și executarea
anticipată a creanței garantate, astfel încît ea devine în întregime și imediat scadentă. Dacă
creditorul ipotecar începe executarea ipotecii pe motiv că debitorul ipotecar nu a achitat dobînda sau
o rată a împrumutului în conformitate cu graficul de rambursare, este important pentru creditorul
ipotecar să poată să-și satisfacă întreaga creanță, nu doar dobînda sau plata neachitată la timp.
Notă practică: Dreptul creditorului ipotecar de a executa ipoteca apare ca urmare a neachitării
datoriei de către debitor sau a altor împrejurări, stabilite prin contract. Este, asfel, important ca
teremenele și condițiile achitării, ca și celelalte împrejurării contractuale, să fie definite exact.
Cazurile de încălcare stipulate cel mai des de creditori sunt: încălcarea unor anumite obligații din
contractul de ipotecă sau din contractul de împrumut; insolvabilitatea debitorului; survenirea unor
evenimente grave, cu efecte adverse, care influențează capacitatea debitorului de a rambursa
datoria ş.a. În practică, executarea este un instrument folosit în ultimă instanță. De regulă,
creditorii reexaminează toate circumstanțele neexecutării debitorului și încearcă să reajusteze
condițiile.
Legea cu privire la ipotecă prevede și ea cîteva evenimente care duc la scadența anticipată a
datoriei, aceasta urmînd să fie achitată imediat și în deplină măsură: cînd bunul imobil este distrus
sau deteriorat sau valoarea acestuia s-a diminuat considerabil prin acțiunile debitorului ipotecar.
9.2

Care sunt măsurile ce trebuie luate pînă la executarea ipotecii?

Pentru a iniția procedura de executare, creditorul ipotecar trebuie să notifice în scris debitorul
ipotecar despre intenția sa. Scopul principal al notificării este de a-l preveni pe debitorul ipotecar și
de a-l încuraja să remedieze încălcarea pentru a opri procesul de executare.
Creditorul ipotecar trebuie, de asemenea, să înregistreze în Registrul bunurilor imobile un preaviz
referitor la bunul imobil ipotecat. Preavizul servește drept o avertizare a publicului despre posibilele
acțiuni ce vor fi întreprinse asupra imobilului. În realitate, chiar numai perspectiva unei asemenea
evoluții poate să-l stimuleze pe debitorul ipotecar să nu întîrzie cu executarea obligațiilor pretinse
de creditorul ipotecar.
Ambele notificări trebuie semnate de creditorul ipotecar și trebuie să conțină:
•
•
•
•

Temeiurile de declanșare a procedurii de executare.
Mărimea creanţei garantate, care va include suma datorată prin scadență anticipată, la care
se adaugă comisioanele, penalitățile și alte cheltuieli.
Declarația creditorului ipotecar privind intenţia de a executa dreptul de ipotecă.
Indicarea termenului la expirarea căruia va începe procesul de executare a dreptului de
ipotecă (nu poate fi mai mic de 20 de zile calendaristice de la înregistrarea preavizului la
oficiul cadastral).
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•
•
•
•

Identificarea obiectului ipotecii. În particular, dacă ipoteca a fost instituită asupra mai multor
bunuri imobile, creditorul ipotecar poate opta pentru urmărirea tuturor sau a cîtorva dintre
ele, la discreția sa.
Cererea creditorului ipotecar să i se transmită în posesiune bunul imobil ipotecat. În acest fel
se urmărește obținerea concursului debitorului ipotecar la executare, de exemplu, prin
încheierea unui acord privind executarea benevolă.
Valoarea sumelor restante, inclusiv dobînda, penalităţile şi alte costuri sau cheltuieli ce
trebuie achitate pentru a evita continuarea procedurii de executare, sau alte acţiuni ce trebuie
întreprinse de debitor pentru a remedia încălcarea obligaţiilor sale.
Semnătura creditorului ipotecar.

Pentru a evita întîrzierile la executare, se consideră, prin efectul legii, că notificarea debitorului
ipotecar este recepţionată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii.
Notă practică: Pentru a avea dovada datei de expediere se recomandă ca notificarea să fie
expediată prin scrisoare recomandată.
9.3

Ce se întîmplă dacă debitorul este cooperant?

Dacă debitorul ipotecar consimte să coopereze cu creditorul ipotecar în procedura de executare,
părțile pot încheia un ”acord privind executarea benevolă a ipotecii”, supus autentificării notariale.
Părțile pot conveni asupra oricăror modalități și termene de vînzare a bunului ipotecat și distribuire
a mijloacelor obținute din vînzare. Părțile pot conveni și asupra trecerii bunului imobil în
proprietatea creditorului ipotecar, în contul datoriei garantate. În același timp, acordul nu trebuie să
afecteze drepturile terților.
9.4

Inițierea executării silite: obținerea ordonanței judecătorești

Dacă termenul de notificare a expirat fără ca debitorul ipotecar să fi remediat încălcările admise și
fără să fi fost încheiat un acord privind executarea benevolă, creditorul ipotecar poate să pornească
executarea silită. Legea cu privire la ipotecă prevede mecanismul înaintării unei cereri în procedura
de ordonanță, prevăzută de Codul de procedură civilă.
Fiind o procedura judiciară simplificată, procedura în ordonanță presupune emiterea accelerată de
către instanța de judecată a unei decizii, sub formă de ordonanță. În conformitate cu Legea,
debitorul ipotecar are anumite temeiuri limitate pentru a obiecta contra executării. Acestea țin în
mod special de ipotecă și sunt prevăzute chiar în Legea cu privire la ipotecă:
•
•
•

creditorul ipotecar nu a respectat formalităţile de iniţiere a procedurii de executare a
dreptului de ipotecă (d.e., nu a înregistrat preavizul la oficiul cadastral);
notificarea expediată debitorului ipotecar sau preavizul înregistrat la organul cadastral conţin
date neveridice (d.e. valoarea datoriei nerambursate este greșită);
debitorul ipotecar a remediat încălcările, prin îndeplinirea condițiilor din notificare (d.e. a
achitat tranșa de rambursare restantă și dobînzile aferente).

Sunt aplicabile și alte temeiuri procesuale generale de înaintare a obiecțiilor, cum ar fi expirarea
termenului de prescripție extinctivă.
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Debitorul ipotecar este obligat să aducă probe ale obiecțiilor înaintate, pentru a nu admite emiterea
ordonanței de executare a ipotecii. În acest caz, instanța de judecată va decide, în baza probelor
prezentate, dacă emite sau nu ordonanța. Debitorul ipotecar poate să decidă să intenteze o acțiune în
procedura generală (de exemplu din cauza că obiecțiile lui pe ordonanţă au fost respinse). Dacă
instanța a refuzat să emită ordonanța sau aceasta a fost contestată cu succes de debitor, creditorul
ipotecar, de asemenea, poate intenta o acțiune în procedura civilă generală.
9.5

Este necesară intervenția instanței de judecată?

Intervenția instanței de judecată este necesară dacă debitorul nu dorește să coopereze, dar gradul de
implicare a instanței de judecată variază după împrejurări. Creditorul ipotecar trebuie, cel puțin, să
obțină o ordonanță judiciară, care îi permite să înceapă executarea silită. De asemenea, creditorul
ipotecar poate să solicite ca vînzarea bunului ipotecat să aibă loc sub controlul instanței. În unele
cazuri, executarea sub controlul instanței de judecată este obligatorie.
9.6

Explicarea termenilor folosiți

Creditorul ipotecar poate alege modalitatea de executare, care pare a fi cea mai potrivită în
circumstanțele respective:
• Vînzarea bunului ipotecat (cu sau fără supravegherea instanței de judecată).
• Achiziţionarea bunului ipotecat de către creditorul ipotecar (în cazul în care debitorul nu
dorește să coopereze, această opțiune va putea fi realizată numai sub controlul instanței).
• Administrarea bunului ipotecat de către creditorul ipotecar și încasarea veniturilor generate.
Vînzarea bunului ipotecat
Vînzarea bunului ipotecat este, în cele mai multe cazuri, cel mai eficient mod de realizare a
drepturilor ipotecare. Flexibilitatea are o mare importanță, pentru că, în dependență de categoria
bunului, o anume modalitate de vînzare poate genera o valoare de realizare mai mare. Legea cu
privire la ipotecă a prevăzut două cazuri:
a) Vînzarea de către creditorul ipotecar
Cînd creditorul ipotecar decide să vîndă bunul, el este liber să decidă metoda de vînzare: ofertătender, negocieri directe cu un potențial cumpărător sau licitaţie publică. Creditorul ipotecar este,
totuși, obligat să vîndă bunul fără tergiversări nejustificate, în condiţii şi la un preţ comercial
rezonabil, ţinînd cont de interesele debitorului ipotecar. Această obligație este esențială, pentru că
previne neglijența și abuzurile creditorului ipotecar, în detrimentul altor creditori și al debitorului
ipotecar.
Creditorul ipotecar trebuie să informeze cumpărătorul bunului despre calitatea sa (cea de creditor
ipotecar) în cadrul tranzacției de vînzare. Prin vînzare, în virtutea acordului privind executarea
benevolă a drepturilor de ipotecă, autentificat notarial, sau a ordonanței sau hotărîrii judecătorești,
după caz, creditorul ipotecar este în drept să transmită bunul ipotecat în proprietatea
cumpărătorului, din numele debitorului ipotecar.
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b) Vînzarea sub controlul instanței de judecată
Creditorul ipotecar poate decide că este mai bine ca vînzarea să se efectueze sub controlul instanței
de judecată. În acest caz, instanța desemnează persoana responsabilă pentru vînzarea bunului
ipotecat. În general, instanța de judecată desemnează o societate specializată de realizare a
vînzărilor. Instanța determină, de asemenea, modalitatea de vînzare și prețul inițial, dacă este
necesar.
Vînzarea sub controlul instanței de judecată este obligatorie:
•
•
•
•

cînd în contractul de ipotecă lipsește acordul necesar al unor persoane
cînd bunul ipotecat este un bun de valoare istorică, artistică sau culturală
cînd debitorul ipotecar lipseşte şi nu poate fi identificat locul aflării lui;
cînd creditorul ipotecar dorește să achiziționeze bunul ipotecat (a se vedea mai jos)

Poate oare creditorul ipotecar să achiziționeze bunul ipotecat?
Dacă creditorul ipotecar dorește să achiziționeze bunul ipotecat, el poate cere ca vînzarea să aibă
loc sub controlul instanței, iar apoi să-și înainteze oferta sau să-și exprime interesul ca orice alt
cumpărător. Determinarea modalității, prețului și procedurii de vînzare de către instanță este menită
să evite aplicarea unor preferințe pentru creditorul ipotecar, inechitabile pentru ceilalți participanți.
Notă practică: O asemenea achiziție trebuie distinsă de clauza din contractul de ipotecă, în
conformitate cu care dreptul de proprietate trece automat la creditorul ipotecar în caz de
neexecutare. Asemenea clauze sunt interzise. După ce creanța garantată devine scadentă, este
permisă încheierea între părți a unui acord în această privință (în condițiile elucidate mai sus).
Administrarea bunului ipotecat
Dacă bunul generează venituri (d.e. chirii), creditorul ipotecar poate să prefere modalitatea de
executare a ipotecii prin transmiterea bunului în administrarea unui terț și încasarea veniturilor, în
mărime egală cu suma garantată prin ipotecă.
9.7

Evacuarea locatarilor

Dacă bunul este aflat în folosința debitorului ipotecar sau a altor persoane aceștia sunt obligați prin
lege să elibereze bunul ipotecat, imediat ce instanța de judecată a emis ordonanța, sau creditorul
ipotecar și debitorul ipotecar au semnat acordul privind executarea benevolă. Creditorul poate
solicita asistența executorului judecătoresc, după caz.
Notă practică: Pentru a evacua locatarii din imobilul ipotecat, este recomandabil să se ceară
includerea numelor persoanelor supuse evacuării în documentul, în baza căruia se efectuează
evacuarea (ordonanța sau hotărîrea judecătorească sau acordul privind executarea benevolă).
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Pe de altă parte, dacă imobilul ipotecat se afla în locațiune și creditorul a fost informat despre
locațiune la momentul încheierii contractului de ipotecă, sau a consimțit la locațiune în perioada de
valabilitate a contractului de ipotecă, locatarii nu vor putea fi obligați să părăsească bunul imobil
pînă la expirarea termenului locațiunii.
9.8

Cine suportă cheltuielile de executare?

Toate cheltuielile de executare sunt acoperite din mijlocele obținute din vînzare, prioritar față de
toate celelalte creanțe.
9.9

Poate debitorul ipotecar să oprească procedura de executare?

Creditorul ipotecar poate începe procedura de executare după expirarea termenului stabilit în
notificare (dar nu mai puțin de 20 de zile de la înregistrarea preavizului în Registru). În acest
termen, debitorul ipotecar poate să remedieze încălcarea, să achite restanțele ş.a., după cum este
indicat în notificare. După expirarea termenului Legea cu privire la ipotecă acordă creditorului
ipotecar dreptul de a continua executarea. Debitorul ipotecar poate evita vînzarea bunului doar prin
achitarea deplină a datoriei garantate și a cheltuielilor conexe (pentru că aceasta duce la încetarea
ipotecii).
Dacă ulterior temeiul de realizare a procedurii de executare va fi anulat, creditorul ipotecar va fi
obligat să restituie bunul ipotecat sau prețul la care acesta a fost vîndut, după caz, și să compenseze
debitorului ipotecar toate prejudiciile cauzate.
9.10

Executarea ipotecii ulterioare

Dacă asupra unui bun imobil au fost instituite mai multe ipoteci, încălcarea în baza unei ipoteci
ulterioare ar putea surveni înainte de încălcarea pe ipoteca (ipotecile) anterioare. În acest caz,
creditorul ipotecar ulterior trebuie să notifice toți creditorii ipotecari care îl precedă despre intenția
de a-și executa drepturile de ipotecă. Neexecutarea acestei obligații acordă dreptul de a cere
repararea daunelor cauzate astfel.
Creditorul ipotecar anterior are la dispoziție 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării
pentru a iniția procedura de executare a propriilor drepturi de ipotecă, cerînd debitorului ipotecar
executarea anticipată a datoriei garantate. Dacă nici un creditor ipotecar anterior nu inițiază
procedura de executare în termenul indicat, creditorul ipotecar poate să înceapă procedura de
executare, dar fără întîrzieri nejustificate.
Executarea ipotecii de creditorul ipotecar ulterior nu îl lipsește pe creditorul (creditorii) ipotecar
anterior de dreptul său prioritar asupra mijloacelor obținute din vînzarea bunului. Creditorul
ipotecar ulterior trebuie să distribuie mijloacele obținute din vînzare mai întîi către toți creditorii
ipotecari anteriori, în mărime egală cu creanțele garantate ale acestora, în conformitate cu
prioritatea stabilită în Registrul bunurilor imobile.
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Notă practică: Dacă creditorul este dispus să permită debitorului să instituie ipoteci ulterioare
asupra bunului ipotecat, este recomandabilă includerea în contractul de ipotecă a următoarelor
clauze (i) că inițierea procedurii de executare de către un creditor ipotecar ulterior va constitui un
caz de încălcare; și (ii) că debitorul ipotecar nu poate semna acorduri privind executarea benevolă
cu creditorul ipotecar ulterior fără acordul prealabil al creditorului ipotecar care are prioritate.

10.
10.1

ÎNCETAREA IPOTECII
Poate ipoteca să înceteze fără acordul expres al creditorului ipotecar?

În general, ipoteca încetează atunci, cînd creanța garantată este satisfăcută în deplină măsură sau
atunci cînd ipoteca este executată, iar bunul – vîndut. Fără acordul expres al creditorului ipotecar, la
trecerea dreptului de proprietate asupra bunului către un terț ipoteca nu încetează – dreptul de
proprietate asupra bunului este transferat, rămînînd grevat cu ipotecă (cum ar fi in cazul
succesiunii).
Notă practică: Dacă bunul este vîndut, de cele mai dese ori împrumutul ipotecar devine scadent.
Cumpărătorul va fi evaluat în conformitate cu politicile creditoare ale creditorului curent (sau ale
noului creditor) pentru a stabili dacă se potrivește pentru ipotecă.
Ipoteca va înceta și în cazul în care bunul ipotecat este distrus (prin efectul unei forțe naturale sau a
altor circumstanțe independente de debitorul ipotecar), expropriat sau exclus din circuitul civil (prin
lege sau alt act normativ). Prin urmare, este important pentru părți să fie asigurat bunul, iar dacă
riscurile de expropriere etc. sunt demne de luat în seamă, să prevadă în contractul de ipotecă soluții
la survenirea unor asemenea evenimente.
Înscrierea privind ipoteca va fi radiată din Registru la cererea creditorului ipotecar sau a oricărei
alte persoane, care are acordul scris al creditorului ipotecar.

11.

OBLIGAŢIILE PRECONTRACTUALE DE INFORMARE ŞI PROTECŢIA
CONSUMATORULUI

Piața ipotecară din Moldova este, în mare măsură, la o etapă incipientă de dezvoltare. Este
important ca ea să se dezvolte pe principii de transparență și echitate, mai ales în situațiile în care
debitorii sunt persoane fizice, care contractează împrumuturi pentru a-și procura locuințe. În
Uniunea Europeană, în anul 2001 a fost adoptat Codul Voluntar de Conduită privind Informarea
Precontractuală la Contractarea Împrumuturilor Rezidențiale, menit să îmbunătățească și să
standardizeze informația oferită consumatorilor, pentru a-i ajuta pe potențialii împrumutați să
selecteze împrumutul ipotecar care corespunde necesităților lor.
Legea moldovenească privind ipoteca a preluat aceste standarde într-un capitol care este aplicabil
cazurilor cînd debitorul ipotecar este o persoană fizică (consumator) și creditorul ipotecar acordă
împrumuturi ipotecare ca parte a activităților sale antreprenoriale. “Consumatorul” este definit ca
“persoana fizică care acționează în afara ocupației, afacerii sau profesiei sale”. Spre exemplu, un
fermier care împrumută bani pentru a procura vite nu este considerat consumator, dar același
fermier care ia un împrumut pentru a-și construi casa este considerat consumator. Aceste prevederi
vin să suplimenteze normele privind clauzele contractuale standard și cele de protecție a
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consumatorului, care deja există și care pot deveni aplicabile în dependență de circumstanțe. Aceste
prevederi protejează nu numai debitorul – adică persoană care obține împrumutul ipotecar, dar și
garantul ipotecar și potențialul împrumutat (solicitantul), care au nevoie în aceeași măsură de
protecție legală. În această privință creditorul ipotecar nu-și poate limita răspunderea prin contract.
11.1

Ce informație trebuie să apară în publicitatea produselor ipotecare?

Publicitatea întreprinsă de creditorul ipotecar privind produsele sale trebuie să ofere o informație
veridică și să nu conțină declarații înșelătoare. Dacă publicitatea menționează rata dobînzii
împrumutului ipotecar, atunci ea trebuie să conțină întreaga sumă previzibilă, pe care debitorul
ipotecar o va achita pînă la urmă peste suma principală a împrumutului. Intenția este de a permite
clienților să compare produsele oferite de creditorii ipotecari și să facă o alegere conștientă a
produsului care li se potrivește cel mai bine.
11.2

Ce informație trebuie să ofere creditorul ipotecar împrumutatului pînă la instituirea
ipotecii?

O dată ce creditorul și debitorul încep să discute condițiile împrumutului ipotecar și ale contractului
de ipotecă, este foarte important ca împrumutatul să înțeleagă întinderea obligațiilor pe care vrea să
și le asume. În acest scop, legea pune în sarcina creditorului ipotecar o obligație generală de
informare cu privire la toate condițiile și termenele contractului de ipotecă și ale contractului de
împrumut, care stă la baza ipotecii. De asemenea, creditorul ipotecar trebuie să ofere următoarele
informații concrete:
•

•
•
•
•
•

Detalii privind costurile împrumutului și ipotecii care vor fi suportate de debitor (precum și
modul de determinare a acestora, inclusiv și atunci cînd costurile vor fi ulterior rambursate
de creditor, dar sunt achitate în prealabil de debitor).
Informația privind posibilitatea executării anticipate (plăți periodice anticipate sau
rambursarea anticipată completă) a obligaţiei garantate cu ipotecă, costurile sau penalităţile
aferente acesteia.
Riscul pierderii dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în cazul neexecutării
sau executării necorespunzătoare a obligaţiei garantate.
Evenimentele care declanșează executarea ipotecii și pot duce la pierderea dreptului de
proprietate.
Posibilitatea modificării unilaterale a ratei dobînzii, dacă este cazul.
Copia raportului de evaluare a bunului ipotecat.
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Exemplu:
În cazul unui împrumut ipotecar obișnuit, de 100 000 de Euro, cu un
termen de 20 de ani și o rată variabilă standard a dobînzii, acordat
proprietarului unei locuințe, tranșele lunare de rambursare vor constitui
700 de Euro, la o rată anuală a dobînzii de 5,88%. Dacă rata anuală a
dobînzii nu variază pe durata împrumutului, costul total al creditului va
constitui 68 124,80 Euro. Suma totală spre rambursare va constitui 168
124,80 Euro.
Clauze care urmează a fi incluse în contract:
AVERTSIMENT: Dacă împrumutul ipotecar contractat are o rată
variabilă a dobînzii, fiți atent: mărimea tranșelor spre rambursare în baza
acestui împrumut poate fi modificată periodic de creditor.
AVERTSIMENT: Dacă achitați anticipat tranșa fixă, puteți fi obligat să
achitați plăți suplimentare.
AVERTSIMENT: Riscați să vă pierdeți casa, dacă nu efectuați
corespunzător plățile stipulate în contractul de ipotecă sau în orice
contract de împrumut pe care îl garantează ipoteca.

11.3

Ce informație este obligat să ofere creditorul debitorului după încheierea contractului
de ipotecă?

Creditorul ipotecar este obligat să prezinte debitorului o dată pe an bilanțul tuturor plăților,
dobînzilor, comisioanelor și taxelor achitate pînă la acel moment și soldul restant al împrumutului.
Debitorul poate cere prezentarea unor bilanțuri suplimentare, dar creditorul ipotecar este în drept să
perceapă taxe pentru acestea.
Dacă intervine vreo modificare a ratei dobînzii pentru datoria garantată, creditorul ipotecar va
notifica în scris debitorului această modificare cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de
intrarea ei în vigoare.
11.4

Poate oare creditorul să condiționeze acordarea împrumutului cu procurarea de către
împrumutat a altor produse?

Creditorului și afiliaților săi li se interzice să pretindă de la debitor, drept condiție pentru încheierea
contractului de credit/ipotecă, să procure alte produse ale creditorului, precum ar fi procurarea unei
cărți bancare de credit sau a unei asigurări de viață. Creditorul are dreptul să ofere asemenea
servicii, iar debitorul are dreptul să accepte să le procure. De fapt, în economiile dezvoltate, s-a
constatat că legătura strînsă stabilită între debitor și creditorul ipotecar favorizează evoluția altor
raporturi comerciale între aceștia.
11.5

Poate oare creditorul să divulge datele personale ale împrumutatului?

Îndeplinirea unei cereri de împrumut ipotecar necesită dezvăluirea de către împrumutat a unui
volum impunător de informație personală privind, spre exemplu, veniturile, operațiunile financiare,
starea sănătății, istoricul creditar ş.a. Împrumutatul trebuie să fie sigur că aceste date vor fi tratate în
regim de confidențialitate și nu vor fi divulgate terților. Legea cu privire la ipotecă declară
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confidențialitatea acestor informații, iar creditorii vor purta răspundere pentru divulgarea lor, cu
excepția cazului cînd divulgarea a fost expres autorizată de împrumutat.
Notă practică: Divulgarea datelor personale poate fi necesară în cazul în care creditorul
intenționează să vîndă împrumuturile ipotecare, de obicei în cazul securitizării sau emiterii
obligațiunilor ipotecare. Se recomandă ca o asemenea divulgare să fie menționată în documentația
privind ipoteca, cu condiția că recipientul datelor le va trata în condiții de confidențialitate. De
asemenea, se permite divulgarea datelor personale, cu excepția numelui sau adresei
împrumutatului, investitorilor în scopul luării deciziilor investiționale relevante.

12.

CAZUL SPECIAL AL IPOTECII ASUPRA CONSTRUCŢIEI NEFINALIZATE
SAU VIITOARE

În perioada elaborării Legii cu privire la ipotecă, una din îngrijorările exprimate de bănci era
inabilitatea de a acorda împrumuturi persoanelor fizice, care doreau să procure imobile în proces de
construcție (sau care urmau să fie construite în viitor), din cauza imposibilității de a institui și
înregistra o ipotecă asupra unui asemenea imobil. Legea cu privire la ipotecă a creat mecanismul de
realizare a unei asemenea operațiuni. Se așteaptă că aceasta va facilita atît finanțarea persoanelor
fizice, cît și a companiilor de construcții.
În conformitate cu noile reglementări, un bun viitor poate fi înregistrat în Registrul bunurilor
imobile pentru a permite instituirea ipotecii asupra lui. Proprietarul (viitor) al construcției trebuie să
prezinte:
• documentele ce confirmă dreptul de proprietate sau alte drepturi asupra terenului, pe care va
fi construit bunul imobil, cu excepția cazului cînd acest drept este deja înregistrat în
Registru (spre exemplu, contractual de vînzare-cumpărare, contractual de privatizare,
contractual de locațiune etc.)
• autorizaţia de construcţie
• certificatul care atestă gradul de finalizare al construcției, dacă este vorba despre o
construcție nefinalizată, eliberat de autoritatea cadastrală
• declaraţia în condominiu, cînd se preconizează divizarea construcției în bunuri imobile
separate, cu spaţii comune (scări ş.a.), care trebuie să includă: i) descrierea viitoarei
construcții, etaj cu etaj; și ii) descrierea încăperilor izolate, hotarele acestora și cota alocată
în spaţiile comune
Unor asemenea construcții li se vor atribui numere cadastrale provizorii. Dreptul asupra unor
asemenea construcții este provizoriu după natura sa, dar va fi definitivat automat o dată cu
finalizarea construcției clădirii și a tuturor formalităților conexe. Odată înregistrate, asemenea
construcții și încăperi izolate pot fi obiecte al unor acte de ipotecare, vînzare sau alte acte de
dispoziție. În particular, compania de construcții poate realiza vînzarea construcțiilor (mai ales în
cazul apartamentelor ce urmează a fi vîndute individual).
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Exemplu:
Compania de construcții A a procurat sau a obținut o locațiune de lungă
durată asupra unui teren de pămînt și o autorizație pentru construirea a
trei blocuri rezidențiale a cîte 20 de apartamente fiecare. A a obținut toate
autorizațiile și permisele de construcție, dar are nevoie de lichidități
pentru a finanța lucrările de construcție. A solicită și obține de la banca B
un împrumut, garantat prin ipoteca asupra terenului (sau gajul dreptului de
locațiune) și a celor trei blocuri de apartamente. Pentru a institui și
înregistra ipoteca asupra blocurilor în favoarea lui B, A urmează să
înregistreze un drept provizoriu de proprietate asupra fiecăruia din
blocuri.
Exemplu:
Compania de construcţii A și banca B convin că A va avea dreptul să
vîndă unor cumpărători individuali fiecare dintre cele 20 de apartamente
viitoare în fiecare bloc, și va fi obligat să achite o parte din prețul de
cumpărare, convenit pentru fiecare apartament, în contul stingerii
împrumutului faţă de B.
C dorește să procure un apartament de la A, dar are nevoie de un
împrumut ipotecar pentru a achita prețul apartamentului. C solicită și
negociază cu banca D un produs potrivit. D cere ipotecarea viitorului
apartament drept garanție a restituirii împrumutului. Întrucît blocurile de
apartamente au fost înregistrate cu prezentarea declarației în condominiu,
ipoteca este posibilă numai prin i) degrevarea apartamentului în cauză de
ipoteca în favoarea băncii B și ii) înregistrarea unui nou drept de
proprietate (provizoriu) al lui C asupra apartamentului și iii) înregistrarea
noii ipoteci în folosul băncii D.
Înregistrarea construcțiilor viitoare și a apartamentelor în cadrul unor asemenea construcții, sub
formă de condominiu, trebuie distinsă de înregistrarea așa-numitelor ”contracte de investiții pentru
construirea apartamentelor”. Se recomandă companiilor de construcții să nu le confunde. Acestea
sunt două modalități diferite de a proteja interesele persoanelor, care doresc să procure apartamente
ce abia urmează să fie construite.
Înregistrarea construcțiilor viitoare sub formă de condominiu permite înregistrarea unui drept de
proprietate provizoriu asupra fiecărui apartament care urmează să fie construit și instituirea unei
ipoteci asupra unui asemenea apartament.

13.

SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢILOR DE CREDITARE IPOTECARĂ

Activitatea de creditare ipotecară este o activitate supravegheată, iar entitățile care oferă
împrumuturi ipotecare, sunt supuse unor reglementări speciale și supravegheate. Băncile comerciale
sunt supravegheate de Banca Națională a Moldovei. Instituțiile financiare nebancare sunt
supravegheate și reglementate de Comisia Națională pentru Piața Financiară.
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ANEXĂ
CONTRACT DE ÎMPRUMUTIPOTECAR LOCATIV
Listă de clauze recomandate
Această listă de clauze este menită să servească drept ghid privind clauzele contractuale
recomandate a fi incluse de părți (în special creditorul ipotecar/ împrumutătorul) pentru i) a asigura
respectarea prevederilor Legii cu privire la ipotecă și ii) a aplica cele mai bune practici
internaționale în domeniu. Această listă de clauze recomandate a fost întocmită pentru a fi aplicată
mai ales împrumuturilor/creditelor ipotecare locative, acordate de instituțiile financiare clienților lor
(persoane fizice care iau împrumuturi pentru necesități personale) pentru procurarea sau
îmbunătățirea locuințelor acestora (principala reședință/domiciliu).
Lista urmează practica obișnuită care presupune o ofertă a creditorului către debitor de acordare a
unui împrumut, garantat prin ipotecă, formalizate printr-un singur document.
Lista de clauze recomandate are un caracter descriptiv și nu constituie în nici un caz consultanță
juridică.
Informație cu privire la părți
-

-

Atributele de identificare a creditorului ipotecar (numele și adresa juridică, numărul
înregistrării de stat, codul unic de identificare, etc.)
Numele debitorului (debitorilor) ipotecar, adresa de domiciliu, numărul (numerele) de
identificare de stat. Dacă bunul este în proprietate comună în devălmășie, toți
coproprietarii trebuie să semneze contractul de ipotecă și să devină debitori ipotecari
Numele debitorului (debitorilor), dacă acesta este diferit de debitorul ipotecar, adresa de
domiciliu, numărul de identificare de stat

Informație privind împrumutul ipotecar acordat
-

-

Suma împrumutului eliberat și valuta
Termenul împrumutului
Numărul tranşelor de rambursare
Tipul tranşelor de rambursare (lunare etc.)
Suma fiecărei tranşe de rambursare*
Tipul împrumutului (de exemplu, cu rambursarea prin anuități; cu achitarea doar a
dobînzilor)
Categoria dobînzii (flotantă sau fixă)
Suma totală spre rambursare*
Costul total al împrumutului (aceasta este diferența dintre “suma împrumutului eliberat”
și “suma totală spre rambursare”*
Rata anuală a dobînzii (RAD) pe împrumut (sau echivalentul calculat pe an al valorii
actuale a tuturor angajamentelor viitoare și actuale (sume spre rambursare și plăți),
convenite între creditor și debitor)*
Rata dobînzii la momentul semnării
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-

Posibilitatea modificării unilaterale a ratei dobînzii, după caz – orice modificare trebuie
notificată debitorului ipotecar cu 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării

Informație cu privire la bunul imobil ipotecat
-

Identificarea bunului imobil care urmează să fie ipotecat: tipul bunului, numărul
cadastral, amplasare și descrierea
Dacă bunul este deținut în condominiu – detalii privind cota în spaţiile deținute în
comun
Prețul de cumpărare (dacă este aplicabil)
Evaluarea în vederea ipotecării (valoarea de piață)**
Evaluarea în vederea asigurării (valoarea de înlocuire)**
Riscul pierderii dreptului de proprietate asupra bunului în cazul neexecutării sau
executării necorespunzătoare a obligațiilor în baza împrumutului garantat

Condițiile ofertei
-

-

-

-

Instituirea ipotecii asupra bunului imobil și acordul expres al debitorului (debitorilor)
ipotecar de a institui ipoteca asupra bunului, pentru a garanta împrumutul ipotecar,
precum și obligațiile viitoare care pot apărea între debitor și creditorul ipotecar (după
caz)
Obligația debitorului ipotecar de a desemna pe creditorul ipotecar drept beneficiar al
asigurării construcțiilor, care urmează a fi contractată
Obligația debitorului de a desemna pe creditorul ipotecar drept beneficiar al asigurării de
viață a debitorului (dacă se va considera necesar)
Interzicerea ipotecii ulterioare fără acordul creditorului ipotecar
SAU
Permiterea ipotecilor ulterioare, cu condiția că executarea unei ipoteci ulterioare va
constitui un caz de încălcare a prezentului împrumut, şi cu asumarea de către debitorul
ipotecar a obligației de a nu semna cu oricare dintre creditorii ipotecari ulteriori acorduri
privind executarea benevolă, fără acordul prezentului creditor ipotecar
Transmiterea bunului în locațiune nu este permisă fără acordul creditorului ipotecar
Dacă imobilul ipotecat va înceta să mai fie reședința principală a debitorului ipotecar,
acesta trebuie să-l notifice imediat pe creditorul ipotecar
Debitorul va purta va suporta cheltuielile creditorului ipotecar în legătură cu împrumutul
ipotecar
Răspunderea solidară a debitorilor ipotecari privind întreaga sumă a datoriei (dacă este
aplicabil)
Permiterea tragerilor periodice din împrumut de către debitor (dacă se consideră necesar)
Notificarea posibilității rambursării anticipate (tranșe sau plata completă), precum și
cheltuielile și penalitățile aplicabile
Dacă plățile nu se efectuează corespunzător și în termen, creditorul ipotecar este în drept
să ceară rambursarea anticipată a împrumutului/dobînzii calculate, să calculeze dobînzi
crescute asupra sumelor restante, să încaseze comisioane și penalități
Dacă împrumutul ipotecar nu este rambursat, creditorul ipotecar este în drept să inițieze
executarea ipotecii asupra bunului ipotecat
Dacă debitorul ipotecar nu asigură bunul sau nu întreține bunul în modul cuvenit, sau
dacă bunul ipotecat este distrus, creditorul ipotecar este în drept să inițieze executarea
anticipată a obligației garantate
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-

-

Necesitatea obținerii acordurilor terților pentru instituirea ipotecii (spre exemplu, al
locatarilor sau al soțului, care nu este coproprietar al bunului)
Posibilitatea cesiunii împrumutului ipotecar și al dreptului de garanție către un terț
Posibilitatea administrării împrumutului ipotecar de către terț(i)
Debitorul consimte la divulgarea datelor sale personale terților, cu condiția că aceștia vor
trata informația în regim de confidențialitate
Divulgarea datelor personale investitorilor, cu excepția numelui, adresei debitorului sau
a altor date care îl identifică, este permisă în scopul luării deciziilor investiționale
Acordul debitorilor ipotecari la încheierea contractului de ipotecă și acceptarea
condițiilor acestuia

* Ratele de rambursare pot fi atît fixe, cît și variabile. Acestea poit varia pe durata de existență a
împrumutului ipotecar. Legea permite prezența unor asemenea “incertitudini”. “Suma totală spre
rambursare” și “RAD” de asemenea pot fi incerte. Scopul RAD este de a oferi debitorilor
posibilitatea de a compara ratele dobînzilor și mărimea plăților stabilite de diferiți creditori, pentru a
lua o decizie conștientă.
** După cum este stabilită în raportul de evaluare a bunului ipotecat, o copie a căruia este inclusă în
oferta cu privire la împrumutul ipotecar.
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