
 

 

CONTRACT DE CREDIT Nr. 25149 
Semnat la: 20.06.2022  

mun. Chişinău

Prezentul contract este încheiat între: 

O.C.N. "CREDITE PENTRU TOȚI" S.R.L înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de 03.06.2009 cu 

număr unic de identificare/cod fiscal(IDNO) 1009600019699, sediul str. Armenească 47, mun. Chișinău, BC Mobiasbanca - OTP Group, 

MOBBMD22, c/d MD56MO2224ASV22051607100, ODCP 0000088 reprezentată de către Administratorul GURDIȘ DENIS, care 

acţionează în baza statutului, numită în continuare „Creditor”, pe de o parte,  

și Persoana fizică, Dl(na) Culcea Andrei Fiodor  anul naşterii 13.01.1986, identificat(ă) prin buletinul de identitate seria A 42220359 

din 09.03.2011, eliberat de către of. 42, valabil până la 13.01.2031 cu IDNP 2002042109873, domiciliat(ă) în Chisinau, Botanica, 

str.Valea Crucii 22, ap.157 , numit(ă) în continuare „Debitor”, pe de altă parte, ambele în continuare numite „Parte” sau după caz 

„Părţi”, au încheiat prezentul Contract privind următoarele: 

I.OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prin prezentul Contract, Creditorul se obligă să transmită cu împrumut Debitorului mijloace băneşti în condiţiile prevăzute de prezentul 

Contract, iar Debitorul se obligă să primească şi să restituie Creditorului suma creditului, dobânda, comisioanele şi penalităţile prevăzute. 

II.CONDIȚIILE ȘI TERMENII DE ACORDARE A CREDITULUI 

2.1. Creditorul acordă Debitorului un credit de consum în sumă de 8 000 (opt mii ) MDL. Suma creditului se eliberează Debitorului, 

în 24 ore din momentul acceptării cererii şi semnării prezentului Contract. Contractul poate fi semnat în două modalităţi: la sediul 

O.C.N. Credite Pentru Toti S.R.L sau la oficiile poştale de pe întreg teritoriul ţării la solicitarea debitorului. 

2.2. Pentru acordarea creditului, Debitorul achită Creditorului o dobândă aferentă sumei creditului, în mărime de 3 500 (trei 

mii cinci sute ) MDL. Dobânda este fixă şi indispensabilă de suma creditului acordat. 

2.3. Pentru semnarea Contractului, Debitorul va achita un comision unic în sumă de 0 ( zero ) MDL, care se referă la comisionul 

ce trebuie plătit de către Debitor în contul Creditorului pentru examinarea şi procesarea cererii de credit, în momentul semnării 

contractului. Debitorul este în drept să solicite iar Creditorul este în drept să-i permită Debitorului reţinerea din contul creditului ce 

urmează a fi transferat a comisionului indicat. 

2.4. Comisionul indicat în pct. 2.3. se achită de către Debitor la momentul semnării Contractului. Suma creditului nu va fi eliberată 

Debitorului dacă nu va fi achitat comisionul unic pentru acordare. 

 

III.CONDIȚIILE ŞI TERMENII DE RAMBURSARE A CREDITULUI 

3.1. Creditul se acordă pe un termen de 10 ( zece ) luni. 

3.2. Debitorul va rambursa creditul conform graficului indicat în Anexa nr.1 a prezentului contract. 

3.3. Debitorul are posibilitatea de a achita suma creditului integral, la data expirării primei luni din momentul încheierii 

prezentului contract, achitând o dobândă fixă în mărime de 901 (noua sute unu) MDL. 

3.4. Dobânda la credit se calculează de către Creditor zilnic, începând cu data de acordare a creditului, până la rambursarea lui integrală, 

la soldul datoriei la Credit a Debitorului. Dobânda zilnică la credit se calculează după formula: soldul zilnic al datoriei la Credit la 

data de calcul înmulțit la rata anuală a dobânzii în vigoare la data de calcul (în procent) și împărțit la un an (365 zile). Rata 

dobânzii lunare aferentă creditului este 7,22% fixă, aplicată lunar la soldul rămas al creditului. 

3.5. Dobânda anuală efectivă a creditului, este egală pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, 

rambursări și costuri), viitoare sau prezente, convenite de Creditor și de Debitor, care este calculată în conformitate cu formula 

matematică stabilită în legea nr. 202 din 12.07.2013 și constituie 127,42%. Dobânda anuală efectivă este costul total al creditului 

pentru consumator exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului și se calculează după formula: 
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unde: 𝑋 - este DAE, 𝑀 ș𝑖 𝑁 - numărul total de tranzacții și respectiv rambursări, 𝐶𝑘 ș𝑖 𝐷𝑙  - valoare unei tranzacții și respectiv rambursări, 

𝑡𝑘 ș𝑖 𝑠𝑙 –intervalul exprimat în ani și fracțiuni de ani dintre data primei tranzacții, și data fiecărei tranzacții, respectiv rambursări sau 

plăți, ulterioare. Formula a fost implementată conform Legii nr. 202 din 12/07/2013 Anexa nr. 2. 

 

CREDITOR______________________

 

DEBITOR______________________

  



 

 

3.6. Toate plăţile achitate de către Debitor către Creditor conform prezentului Contract vor fi plătite în numerar la oficiul Creditorului, 

prin transfer la contul bancar indicat în dispoziții generale a prezentului contract prin MobiasBanca, Victoriabank, în oficiile poștale pe 

întreg teritoriul R.M, terminalele de plată sau prin Oplata.md. 

3.7. Rambursarea anticipată a creditului. În cazul în care Debitorul achită creditul, în tot sau în parte, la o dată anterioară celei de 

scadenţă, Debitorul are dreptul să solicite calculul dobânzii la zi. Vor fi considerate anticipate, plățile în mărime de cel puțin o rată 

integrală stabilită conform Anexei nr.1 a prezentului contract. În eventualitatea intenției  Debitorului de a solicita recalcul la dobândă, 

Creditorul își rezervă dreptul de modificare unilaterală a graficului de rambursare cu informarea Debitorului prin apel telefonic sau SMS 

la numărul de contact al Debitorului menționat în cererea de credit, privind modificarea datei de scadență a următoarelor rate 

prezentându-i Debitorului la cererea expresă un nou grafic de rambursare. Prin urmare, data scadentă a următoarei rate va fi peste 30 

zile de la ziua achitării ratei precedente. 

3.7.1.În cazul în care Debitorul intenționează să achite toate sumele plătibile conform prezentului Contract, Debitorul va plăti mai întâi 

toate sumele scadente şi datorate conform contractului, va plăti soldul rămas al Creditului asupra căruia se va calcula dobânda la zi 

pentru  suma restantă a creditului conform condițiilor menționate la p.3.4. a prezentului Contract. 

3.8. Debitorul are dreptul de a solicita Creditorului prin orice mijloc de comunicaţie (scris,verbal,sms,e-mail,telefon,etc.) prelungirea 

termenului de scadență contractual pentru o perioadă de 30 zile, cu condiţia achitării comisionului de prelungire în mărime de 403 

(patru sute doua) MDL. Achitarea acestuia servește drept dovadă solicitării Debitorului la prelungirea termenului contractual 

prevazut de pct. 3.1.  

3.9. Orice plată efectuată de Debitor în favoarea Creditorului se va efectua în urmatoarea ordine: penalități de întârziere, dobânzi 

restante, credit restant, dobânzi curente, credit curent chiar dacă din documentele de plată ale Debitorului rezultă o altă ordine. 

 

IV.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

4.1. În baza prezentului Contract, Creditorul îşi asumă următoarele obligaţii: 

4.1.1.Să transmită suma creditului în numerar, la prezentarea Debitorului, în termenul stabilit în pct. 2.1. al prezentului Contract. 

4.1.2.Să recepţioneze plăţile scadente (creditul, dobânda, comisioanele, penalităţile). 

4.1.3.Să prezinte Debitorului cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de semnarea contractului toate informațiile precontractuale. 

4.2. În baza prezentului contract Debitorul îşi asumă următoarele obligaţii: 

4.2.1.Să prezinte, la întocmirea şi semnarea contractului şi anexei la acesta, date complete şi veridice; 

4.2.2.Să notifice în termen de 24 ore Creditorul, în formă scrisă, despre toate modificările parvenite în datele personale prezentate la 

semnarea Contractului cum ar fi: modificarea locului de trai, serviciului, numărului de telefon inclusiv mobil, pierderea actului de 

identitate şi alte informaţii care sunt importante şi ar putea limita capacitatea sa de a executa obligaţiile asumate prin prezentul contract; 

4.2.3.Să primească mijloacele băneşti împrumutate în modul şi termenii prevăzuţi de prezentul Contract; 

4.2.4.Să achite la semnarea prezentului Contract comisionul pentru acordare; 

4.2.5.Să restituie suma creditului, dobânzii, comisioanele, penalitatea şi dobânda de întârziere în termenul şi mărimea determinată de 

prevederile prezentului Contract; 

4.2.6.Să nu cesioneze/transmită obligaţia de rambursare a creditului integral sau parţial fără acordul scris al Creditorului. 

4.2.7.În cazul revocării contractului de credit conform pct. 4.3.2, Debitorul este obligat să achite suma creditului, dobânda conform 

contractului fără nici o zi de întârziere. 

4.3. În baza prezentului contract Debitorul îşi asumă următoarele drepturi: 

4.3.1.Să incheie contractul de credit după expirarea unei ore de la completarea cererii cu derogare de la prevederile pct. 4.1.1., numai 

în cazul când cererea de credit a fost acceptată. 

4.3.2.Să renunțe la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice, cu condiția de al notifica pe Creditor în termenul menționat 

prin mijloace ce confirmă recepționarea notificării. 

4.3.3.Să solicite prelungirea contractului de credit in conditiile prevăzute în pct. 3.8.-3.9 al prezentului contract. 

  



 

 

V.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

5.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, Părţile contractante poartă 

răspundere conform prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova; 

5.2. În cazul în care, Debitorul, după semnarea prezentului Contract, nu va ridica suma creditului, până la sfirşitul zilei de lucru a 

Creditorului, ultimul are dreptul să rezilieze prezentul Contract, unilateral fără a restitui comisionul unic de acordare achitat la semnarea 

prezentului Contract;  

5.3. Pentru neachitarea la scadenţă a plăţilor lunare stabilite conform pct. 3.2. din prezentul contract, Debitorul va plăti o 

penalitate în mărime de 0,04% din valoarea totală a creditului, pentru fiecare zi de întârziere. 

5.4. Dacă în termen de 15 zile din data scadentă a plății lunare, Debitorul nu va achita suma scadentă, dobânda, comisioanele stabilite 

în Contract sau acordul adiţional, penalitatea şi dobânda de întârziere calculată, Creditorul va expedia la adresa Debitorului o inștiințare 

cu aviz recomandat. Expedierea înştiințării recomandate va majora datoria Debitorului cu 10 lei. În cazul în care Debitorul nu 

întreprinde nici o masură pentru a rambursa datoria timp de 15 zile după expirarea termenului de plată a ratei lunare, Creditorul se va 

deplasa la domiciliu/serviciu Debitorului pentru al preîntâmpina despre răspunderea contractuală. Vizita la domiciliu/serviciu 

va majora datoria Debitorului cu 100 lei. Vizita în afara mun. Chișinău va majora datoria cu 300 lei. Dacă în termen de 15 zile 

din data scadentă a plății lunare, Debitorul nu va achita suma creditului, Creditorul va transmite date cu caracter personal despre Debitor 

și anume date ce se referă la numele, prenumele, patronimicul, data nașterii, codul personal, suma datoriei și restanței către Biroul 

Istoriilor de Credit și colectare a datoriilor precum și altor instituții care duc evidența datornicilor. 

5.5. Dacă în termen de 30 zile din data scadentă a plății lunare, Debitorul nu va achita suma scadentă, dobânda, comisioanele stabilite 

în Contract sau acordul adițional, penalitatea și dobânda de întârziere calculată, Creditorul va expedia la adresa Debitorului o reclamație 

cu aviz recomandat prin care va notifica despre mărimea plăţilor scadente şi cheltuielilor suportate, ce urmează a fi achitate de către 

Debitor. Expedierea reclamației recomandate va majora datoria Debitorului cu 20 lei. 

5.6. Dacă în termen de 45 zile din data scadentă a plății lunare, Debitorul nu restituie în mod stabilit în contract suma creditului, dobânda, 

penalitatea și dobânda de întârziere, Creditorul reziliază unilateral contractul de credit. Prin urmare, va expedia la adresa 

debitorului o notificare prin care va solicita restituirea integrală a creditului, dobânda, penalitatea și dobânda de întârziere în 

termen de 15 zile din momentul expedierii notificării. Dacă după expirarea a 15 zile din momentul expedierii notificării privind 

rezilierea anticipată, Debitorul nu restituie suma datorată, Creditorul care este reprezentat de Companii de colectare a datoriilor, este în 

drept să înainteze acţiune în instanţa de judecată pentru a încasa forţat suma creditului, inclusiv dobânda calculată, comisioanele, 

penalitatea şi dobânda de întârziere, cheltuielile suportate pentru înştiinţare, taxa de stat şi cheltuielile pentru serviciile juridice cu 

solicitarea sechestrării bunurilor Debitorului, în vederea executării actelor judecătoreşti. În cazul survenirii unei situații excepționale, 

Creditorul este în drept să micșoreze numărul de zile întârziate parțial sau în totalitate. 

5.7. În cazul în care după survenirea circumstanţelor expuse în pct. 5.5., Debitorul va achita benevol suma creditului, inclusiv dobânda 

calculată, comisioanele, penalitatea şi dobânda de întârziere, precum şi cheltuielile suportate pentru înştiinţare, Debitorul se obligă să 

retragă acţiunea depusă în instanţa de judecată cu condiţia restituirii de către Creditor a cheltuielilor de achitare a taxei de stat. 

5.8. Odată cu solicitarea eliberării unui credit, Debitorul îi acordă Creditorului dreptul de a procesa datele personale ale 

Debitorului, inclusiv controlul autenticităţii datelor şi a statutului creditar al acestuia şi stocarea acestor date, chiar şi după 

executarea sau rezilierea contractului, acordă dreptul Creditorului să furnizeze informaţia despre istoria creditară a Debitorului 

către orice structura publica sau privată, iar în cazul în care Debitorul este în întârziere de plată sau altfel nu execută integral 

prezentul contract, să facă public datele sale şi să transmită aceste date catre Compania de colectare a datoriilor Incaso, precum 

şi altor structuri. 

5.8.1.Un eventual succesor al Creditorului sau a Debitorului va prelua atât drepturile, cât şi obligaţiunile părţii respective din Contractul 

de credit. Creditorul este în drept fără acordul Debitorului: să vândă, să transfere, să cesioneze sau altfel să dispună, în tot sau în parte, 

de drepturile şi/sau obligaţiile sale din Contractul de credit. După notificarea Debitorului, acesta va executa prestaţia sa în beneficiul 

noului creditor. Debitorul nu este în drept fără acordul scris al Creditorului: să vândă, să transfere, să cesioneze sau altfel să dispună, în 

tot sau în parte, de drepturile şi/sau obligaţiile sale din Contractul de credit. 

5.8.2.Prezentul contract poate fi reziliat în cazul neexecutării clauzelor contractuale stipulate, în conformitate cu prevederile Codului 

Civil al Republicii Moldova, prin urmare Creditorul are dreptul să inițieze procedura de reziliere  unilaterală dacă Debitorul nu-și 

onorează obligațiile stipulate în contract. 

 

CREDITOR______________________ DEBITOR______________________

 



 

 

VI.FORȚA MAJORĂ 

6.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare 

a survenit în urma unui eveniment excepţional, forţă majoră, în care se include dar nu se limitează la: incendiu, inundaţie, cutremur de 

pământ, războaie, efectele punerii în aplicare a actelor emise şi/sau acţiunilor întreprinse de către organele publice centrale şi/sau locale, 

precum şi a organelor de forţă a Republicii Moldova, altor evenimente excepţionale, imprevizibile şi inevitabile. 

6.2. În caz de survenire a evenimentelor de forţă majoră, Partea supusă acţiunii evenimentelor indicate, suspendă termenul de executare 

a obligaţiilor contractuale pe perioada de acţiune a forţei majore şi a consecinţelor acestor evenimente numai în cazul în care a efectuat 

notificarea în scris, celeilalte Părţi despre survenirea forţei majore în termen de 5 zile din data producerii evenimentului dat. 

6.3. Dacă forţa majoră acţionează mai mult de o lună sau când devine evident că aceste evenimente şi/sau consecinţele lor vor depăşi 

acest termen, Părţile vor negocia condiţiile de executare a prezentului Contract. În caz de nerealizare a unei înţelegeri amiabile oricare 

dintre Părţi este în drept să renunţe în mod unilateral executarea obligaţiilor contractuale şi să rezilieze prezentul Contract înainte de 

termen, cu repunerea părţilor în poziţia de până la survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 

 

VII.DISPOZIȚIILE FINALE ȘI TRANZITORII 

7.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către Părţi şi este valabil până la executarea deplină a obligaţiilor asumate. 

7.2. Orice modificare a Contractului este valabilă numai dacă este întocmit în formă scrisă şi semnată de ambele Părţi contractante. 

7.3. Dacă orice prevedere a prezentului Contract va fi declarată nevalabilă sau recunoscută ca fiind nevalabilă, celelalte clauze ale 

prezentului Contract nu vor fi afectate, şi Părţile vor înlocui prevederea nevalabilă cu o altă prevedere similară, corespunzătoare 

legislaţiei în vigoare şi scopurilor Părţilor. 

7.4. Prezentul Contract este guvernat de legislaţia Republicii Moldova. Litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului Contract 

se vor soluţiona după posibilitate pe cale amiabilă, în cazul în care nu este posibilă soluţionarea pe cale amiabilă, părţile se vor adresa în 

instanţele de drept competente ale Republicii Moldova. 

7.5. Prezentul Contract a fost întocmit în limba de stat, în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă. 

7.6. Debitorul declară pe propria răspundere că la momentul semnării prezentului Contract dispune de capacitate de exerciţiu deplină, 

nu este influenţat de nimeni pentru a comite asemenea acţiuni, nu este în stare de afect, nu se află sub influenţa alcoolului şi a substanţelor 

narcotice. 

7.7. Litigiile în baza contractului dat se vor soluţiona în instanţa de fond. 

 

DECLARAȚIE: 

 Eu, subsemnatul(a) Culcea Andrei Fiodor  declar că, toate clauzele contractuale au fost citite, înțelese, negociate, și sunt de 

acord să beneficiez de un credit în asemenea condiții, pentru care și semnez. 

 

O.C.N. "CREDITE PENTRU TOȚI" S.R.L 

str. Armenească 47, mun. Chișinău 

cod fiscal 1009600019699 

c/d: MD56MO2224ASV22051607100 

BC Mobiasbanca - OTP Group MOBBMD22 

CREDITOR 

 

_________________________ 
L.Ș.  (semnătura)

 

Culcea Andrei Fiodor  

IDNP: 2002042109873 

Adresa: Chisinau, Botanica, str.Valea Crucii 22, ap.157  

 

DEBITOR 

 

_________________________ 

(CITIT ȘI APROBAT, semnătura) 

 



 

 

ANEXA nr. 1 

La contractul de credit nr 25149 din data 20.06.2022 

 

Semnat la: 20.06.2022  mun. Chişinău 

 

Prezenta Anexă este încheiată între:  

O.C.N. "CREDITE PENTRU TOȚI" S.R.L înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de 03.06.2009 cu 

număr unic de identificare/cod fiscal(IDNO) 1009600019699, sediul str. Armenească 47, mun. Chișinău, BC Mobiasbanca - OTP Group, 

MOBBMD22, c/d MD56MO2224ASV22051607100, ODCP 0000088 reprezentată de către Administratorul GURDIȘ DENIS, care 

acţionează în baza statutului, numită în continuare „Creditor”, pe de o parte,  

și Persoana fizică, Dl(na) Culcea Andrei Fiodor  anul naşterii 13.01.1986, identificat(ă) prin buletinul de identitate seria A 42220359 

din 09.03.2011, eliberat de către of. 42, valabil până la 13.01.2031 cu IDNP 2002042109873, domiciliat(ă) în Chisinau, Botanica, 

str.Valea Crucii 22, ap.157 , numit(ă) în continuare „Debitor”, pe de altă parte, ambele în continuare numite „Parte” sau după caz 

„Părţi”, au încheiat prezenta Anexă privind graficul de rambursare a creditului şi a plăților aferente. 

 

Nr/ord Data rambursării Soldul creditului Dobânda Suma spre achitare 

1 20.07.2022 577 573 1 150 
2 20.08.2022 614 536 1 150 
3 20.09.2022 658 492 1 150 
4 20.10.2022 706 444 1 150 
5 20.11.2022 757 393 1 150 
6 20.12.2022 812 338 1 150 
7 20.01.2023 870 280 1 150 
8 20.02.2023 933 217 1 150 
9 20.03.2023 1 000 150 1 150 
10 20.04.2023 1 073 77 1 150 

 

O.C.N. "CREDITE PENTRU TOȚI" S.R.L 

str. Armenească 47, mun. Chișinău 

cod fiscal 1009600019699 

c/d: MD56MO2224ASV22051607100 

BC Mobiasbanca - OTP Group MOBBMD22 

CREDITOR 

 

_________________________ 
L.Ș.  (semnătura) 

 

Culcea Andrei Fiodor  

IDNP: 2002042109873 

Adresa: Chisinau, Botanica, str.Valea Crucii 22, ap.157  

 

 

DEBITOR 

 

_________________________ 

(CITIT ȘI APROBAT, semnătura) 

 

 


