
Cerere de suspendare a obligațiilor de plată scadente pentru 
creditele acordate  persoanelor juridice în conformitate cu 
OUG  nr. 37/2020

Subscrisa ___________________________________________________, cu sediul social în 
_____________________________________, CUI/CIF ______________, reprezentată legal prin 
_________________________________, solicit, amânarea plății obligațiilor izvorâte din Contractul de credit 
(conform celor de mai jos), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor 
facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori 
(„OUG”):

Se alege, după caz:

Dețin Certificat pentru situație de urgență, TIP 1 (ALBASTRU), emis de Ministerul Economiei, Ener-
giei şi Mediului de Afaceri, seria/nr.____________________ din data de ____________, din care rezultă 
întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, 
potrivit legii, în perioada stării de urgența.

Dețin Certificat pentru situație de urgență, TIP 2 (GALBEN), emis de Ministerul Economiei, Ener-
giei şi Mediului de Afaceri, seria/nr.____________________ din data de ____________, din care rezultă 
înregistrarea unei diminuări a încasărilor/veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de 
media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

DATE CLIENT PERSOANA JURIDICA

IDENTIFICAREA CONTRACTELOR DE CREDIT SI OPERATIUNILOR SOLICITATE

Contract de credit nr. _______________________________, din data de _____________,
Suspendarea obligațiilor de plată a sumelor scadente reprezentând:            Principal,          Dobândă,       Comision 
până la data de:_______________  . Odată cu suspendarea obligațiilor de plată se doreşte şi prelungirea perioadei de 
creditare cu maxim o perioadă egală cu perioada de suspendare          DA ,        NU . Sumele amânate la plată se vor 
plăti:        Pe perioada de creditare rămasă ,         Noua perioadă  de creditare,           Altă  perioadă  mai 
scurtă  (nr luni)______ . 
          

Se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale și pentru debitorii care dețin profesii liberale și 
profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei (inclusiv notar, avocați, executori, medici, contabili, 
experți, etc).
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Contract de credit nr. _______________________________, din data de _____________,
Suspendarea obligațiilor de plată a sumelor scadente reprezentând:            Principal,          Dobândă,       Comision 
până la data de:_______________  . Odată cu suspendarea obligațiilor de plată se doreşte şi prelungirea perioadei de 
creditare cu maxim o perioadă egală cu perioada de suspendare          DA ,        NU . Sumele amânate la plată se vor 
plăti:        Pe perioada de creditare rămasă ,         Noua perioadă  de creditare,           Altă  perioadă  mai 
scurtă  (nr luni)______ . 
          

 

Contract de credit nr. _______________________________, din data de _____________,
Suspendarea obligațiilor de plată a sumelor scadente reprezentând:            Principal,          Dobândă,       Comision 
până la data de:_______________  . Odată cu suspendarea obligațiilor de plată se doreşte şi prelungirea perioadei de 
creditare cu maxim o perioadă egală cu perioada de suspendare          DA ,        NU . Sumele amânate la plată se vor 
plăti:        Pe perioada de creditare rămasă ,         Noua perioadă  de creditare,           Altă  perioadă  mai 
scurtă  (nr luni)______ . 
          

  

Contract de credit nr. _______________________________, din data de _____________,
Suspendarea obligațiilor de plată a sumelor scadente reprezentând:            Principal,          Dobândă,       Comision 
până la data de:_______________  . Odată cu suspendarea obligațiilor de plată se doreşte şi prelungirea perioadei de 
creditare cu maxim o perioadă egală cu perioada de suspendare          DA ,        NU . Sumele amânate la plată se vor 
plăti:        Pe perioada de creditare rămasă ,         Noua perioadă  de creditare,           Altă  perioadă  mai 
scurtă  (nr luni)______ . 
          

 



Cerere de suspendare a obligațiilor de plată scadente pentru 
creditele acordate  persoanelor juridice în conformitate cu 
OUG/2020

restrângerea pieței de desfacere 

restrângerea numărului de angajați

diminuarea numărului de furnizori 

altele_____________________

Înțeleg modalitatea în care amânarea va fi acordată, noua maturitate a „Contractului de credit”, precum și efectele 
privitoare la obligațiile de plată, inclusiv dobânda aferentă perioadei de amânare, ce îmi vor reveni ulterior expirării 
duratei de amânare. 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant legal, declar, pe proprie răspundere, că 
persoana juridică pe care o reprezint îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din  „OUG”, respectiv neînregistrarea de 
restanțe la creditul pentru care solicit suspendarea obligației de plată și faptul nu se află în stare de insolvență. Totodată 
declar pe proprie răspundere că au fost afectate veniturile entitații pe care o reprezint, direct sau indirect, de situația 
gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și mă aflu în 
imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente “Contractului de credit”.

Înțeleg că efectele modificării contractului de credit potrivit prevederilor „OUG” se extind de drept asupra oricăror 
codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația contractată, precum și a oricăror alte părți ale contract-
ului de credit astfel modificat și mă oblig să obţin acordul prealabil al acestora cu privire la modificările solicitate. Toto-
dată îmi asum întreaga răspundere pentru cazul în care acordul pe care îl voi obţine de la codebitori/garanţi/fideiu-
sori și îl voi transmite Băncii nu corespunde adevăratei voinţe a codebitorului/garantului/fideiusorului. De aseme-
nea, mă oblig să aduc la cunoștință acestora toate modificările intervenite cu privire la „Contractul de credit”, în 
acest context.

Declar pe proprie răspundere cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul în declarații ca toate datele/in-
formațiile menționate în prezentul document sunt reale, exacte și complete.

În cazul în care subsemnatul, în nume propriu, am sau entitatea pe care o reprezint are și calitatea de garant fideiusor/-
mobiliar/imobiliar în cadrul Contractului/elor de credit pentru care am solicitat suspendarea obligațiilor de plată, 
exprim prin prezenta, în numele acesteia, precum și în nume propriu, după caz, acordul prealabil pentru implementarea 
prezentei cereri, cu consecința menținerii tuturor garanțiilor constituite și extinderii de drept a acestora.

NOTA: Solicitarea formulata în baza OUG 37/2020 produce efecte de suspendare după data de 30.03.2020 (data 
intrării în vigoare a Ordonanței). În cazul în care aveți obligații de plată scadente înainte de 16.03.2020, vă rugăm să 
le achitați anterior înregistrării prezentei cereri.  

Debitor  prin reprezentat legal ___________________

Data:  ___ / ___ / 2020

Semnătura __________________

Solicit transmiterea de către bancă a confirmării amânării la plată conform art. 5 alin 3. din OUG:        sediu social,
      adresa de mail,       număr de telefon, declarate pentru societate in evidențele băncii.

Declar că mi-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia 
COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență şi mă aflu în imposibilitatea de a onora 
obligațiile de plată aferente contractului de credit mai sus mentionat, ca urmare a intervenției intreruperii totale sau 
parțiale a activității, ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de 
urgență decretate, cu următoarele consecințe:

1

Se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale și pentru debitorii care dețin profesii liberale și 
profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei (inclusiv notar, avocați, executori, medici, contabili, 
experți, etc).
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