
    
                                                                                                                                                                    ………………………..…………..……………..

                                                                                                                        DAT ÎN FAȚA NOASTRĂ 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     nr. …………… din ….….…………………… 
 

                   

ANGAJAMENT 
 

 ART. 1 
Subsemnatul(a) …………………………………………………………………….………………………………….……………. domiciliat în 

……………..…………………….… str. …………………………….….…..………….………… nr. .…. bl. …… sc. … ap. ……, născut în anul 
.…..…….. luna …………………..……. ziua ……... în localitatea …………………………………...………….. județul ……………..………….., 
B.I./C.I. seria ……… nr. …………..….……… eliberat la data de …………….…………… de ……………….…..……………………. telefon 
…………….………………. CNP.…………..….…….………………….…, încadrat în unitatea ……………….……………………………….. secția 
……………..………………..………… marca ……………………… cu sediul în …………………………………………..……………………………. 
str. ……………………..……………..………. nr. ………, în funcția de ………….…………………..………………………., mă angajez față de 
ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ALFA TRANSPORT prin reprezentanții săi legali, de a plăti, în calitate de 
fidejusor solidar(girant), în condițiile art. 2300 Cod Civil, suma de …………..……………………… lei 
(………………………………………………………………………………….……………….……………) lei, reprezentând împrumutul la care se 
adaugă dobânzile, eventualele penalități de întârziere conform contractului de împrumut nr. ………….…….. din 
…….…………… și actelor adiționale ulterioare încheiate cu ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ALFA TRANSPORT 
de numitul ………………………..……………………....……………………….……….……. domiciliat în …….………………….….…………..……. 
str. ……………………………………………….………… nr. ………… bl. …………. sc. ……… ap. ………., în calitate de debitor principal, 
precum și toate accesoriile acestei obligații principale, potrivit dispozițiilor art. 2290 Cod Civil, în cazul în care 
debitorul sus indicat nu va achita împrumutul contractat la termenele și în condițiile prevăzute în contractul de 
împrumut, să răspund cu toate bunurile mobile și imobile, prezente și viitoare și garantez cu fondul social propriu.  

ART. 2 
Subsemnatul(a) ……………………………………………………..……………..……………….……, declar în mod expres faptul că înțeleg 
noțiunea de fideiușor solidar și efectele juridice ale acesteia, așa cum sunt prevăzute de art. 2300 Cod Civil, care 
prevede că atunci când se obligă împreună cu debitorul principal cu titlu de fidejusor solidar, fidejusorul nu mai 
poate invoca beneficiile de discuțiune și de diviziune, ceea ce oferă Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc Alfa 
Transport prin efectul legii următoarele drepturi: 
a) Dreptul de a se îndrepta direct împotriva fidejusorului pentru plata sumei prevăzute la Art. 1, fără a trebui să 

urmărească mai întâi bunurile debitorului principal ……………………………………..……………………….………………………….; 
b) Dreptul de a putea urmări în vederea plății pe oricare fideiușor, pentru întreaga sumă prevăzută la Art. 1. 

ART. 3 
Noțiunile de beneficiu de diviziune și beneficiu de discuțiune la care se face referire la Art. 2 sunt definite în 
conformitate cu prevederile art. 2297 și art. 2298, respectiv art. 2295 Cod Civil, în felul următor: 
a) Beneficiul de diviziune este acel beneficiu prin efectul căruia fiecare fideiușor poate cere creditorului să își 

dividă mai întâi acțiunea și să o reducă la partea fiecăruia; 
b) Beneficiul de discuțiune este facultatea fideiușorului de a cere creditorului să urmărească mai întâi bunurile 

debitorului principal.  
Subsemnatul(a) mă oblig să comunic în termen de 5 zile ASOCIATIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC ALFA 

TRANSPORT orice schimbare intervenită privind domiciliul, locul de muncă sau actul de identitate. 
Prezentul angajament face parte integrantă din contractul de împrumut numărul …………… din ………………………. 

 
 
                    Data ………………………….         Semnătura girant ………………..………..………… 
               


