SOLICITARE SUSPENDARE OBLIGATII DE PLATA IN BAZA OUG NR. 90/2022
! Prezentul formular, completat, se depune de catre solicitant in sucursala, insotit de acordul(rile)
codebitorului(ilor) si/sau al(e) garantului(ilor) numai in cazul in care se solicita suspendarea platii ratelor
aferente creditului(lor) pentru care exista codebitor(i) si/sau garant(i). Pentru celelalte credite, cererea de
suspendare poate fi depusa de pe site-ul bancii.
Subsemnatul, ………………………………………, avand CNP……………………….., numar de telefon
……………. si adresa de e-mail…..……………………….., in temeiul OUG nr. 90/2022 privind acordarea unor
facilitati pentru creditele acordate de banci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
(“OUG nr. 90/2022”), in calitate de titular (imprumutat) al Contractului de

Credit de nevoi personale (CNP

A)
Credit de nevoi personale cu ipotecă (CNP B)
Credit Ipotecar
Credit Prima Casă/Noua Casă,
formulez catre Banca Romaneasca S.A. (“Banca”) prezenta solicitare de suspendare a obligatiilor de plata**
pentru o perioada de ………………… luni* pentru toate creditele bifate anterior.
*potrivit OUG nr. 90/2022, perioada poate fi cuprinsa intre 1 luna si 9 luni
**masura se va aplica pentru toate produsele deținute din categoria bifată
☐Declar pe proprie raspundere, in conditiile legii, ca mi-au crescut cheltuielile medii lunare cu minim 25% in
ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata comparativ cu perioada similara anului 2021,
din cauza situatiei generate de criza actuala (criza energetica si razboiul dintre Rusia si Ucraina);
☐Declar pe proprie răspundere, in conditiile legii, ca nu ma aflu in incapacitate de plata in sensul in care nu sunt
in masura sa imi achit obligatiile de plata ajunse la scadenta la data solicitarii suspendarii si nici nu a fost inceputa
impotriva mea vreo procedura de executare de catre un alt creditor;
☐Declar pe propria raspundere, in conditiile legii, ca nu beneficiez, la data solicitarii suspendarii, de o solutie/un
plan de restructurare a datoriilor agreat(a) de comun acord cu Banca, in ultimele 3 luni anterioare intrarii in vigoare
a OUG nr. 90/2022.

DETALII IMPORTANTE:
Inainte de a completa si de a transmite Bancii solicitarea de suspendare a obligatiilor de plata, solicitanul este
rugat sa parcurga toate informatiile din prezenta sectiune. Transmiterea solicitarii echivaleaza cu luarea la
cunostinta si, acolo unde este cazul, cu acceptarea de catre solicitant a celor enumerate mai jos:
● OUG nr. 90/2022 stabileste urmatoarele criterii cumulative de eligibilitate aplicabile in cazul fiecarei solicitari
de suspendare :
(1) Solicitantul detine calitatea de debitor (i.e. imprumutat) al Bancii.
(2) Creditul pentru care se solicita amânarea obligațiilor de plată a fost acordat până la data de 30 aprilie 2022
inclusiv, iar scadenta finala a creditului este ulterioara datei solicitarii de suspendare.
(3) Creditul pentru care se solicita amânarea obligațiilor de plată nu se incadreaza in categoria facilitatilor de
credit revolving, inclusiv a celor de tipul cardurilor de credit, a descoperitului de cont si a liniilor de credit.

(4) La data solicitarii suspendarii obligatiilor de plata, creditul nu inregistreaza restante curente si nici nu au fost
inregistrate restante in ultimele 6 luni inainte de data solicitarii suspendarii obligatiei la plata.
(5) La data solicitarii de suspendare, solicitantul nu se afla in incapacitate de plata [i.e. solicitantul nu este in
masura sa-si achite obligatiile ajunse la scadenta si nu a fost inceputa o procedura de executare silita de catre un
alt creditor].
(6) In ultimele 3 luni anterioare solicitarii de suspendare, cheltuielile medii lunare ale solicitantului au crescut cu
minim 25% ca urmare a cresterii preturilor in contextul crizei actuale , comparativ cu perioada similara a anului
2021.
(7) La data solicitarii de suspendare, solicitantul nu beneficiaza de o solutie/un plan de restructurare a datoriilor
agreat(a), de comun acord cu Banca, in ultimele 3 luni anterioare intrarii in vigoare a OUG nr. 90/2022
(8) Solicitarea de suspendare este depusa la Banca cel mai tarziu in termen de 30 de zile calendaristice de la data
emiterii de catre Banca Nationala a Romaniei a reglementarilor prevazute de art. 7 din OUG nr. 90/2022, respectiv
pana la data de 27.08.2022, inclusiv.
(9) Solicitarea de suspendare indica o perioada de suspendare cuprinsa intre 1 luna si 9 luni.
(10) Solicitarea de suspendare este insotita de: (a) declaratiile pe proprie raspundere prevazute de art. 6 din OUG
nr. 90/2022 (respectiv de cele 3 (trei) declaratii de mai sus) si de (b) acordul(rile) codebitorului(lor) si/sau al(e)
garantului(tilor), in cazul in care exista codebitor(i) si/sau garant(i).
● Potrivit OUG nr. 90/2022:
(a) prelungirea duratei creditului cu perioada suspendarii obligatiei de plata nu poate depasi limita de varsta
prevazuta de normele interne de creditare ale Bancii, respectiv 70 de ani;
(b) solicitantul poate beneficia o singura data de suspendarea obligatiilor de plata pentru fiecare credit, indiferent
de numarul de luni de amanare;
(c) in cazul in care Banca aproba solicitarea de suspendare, dobanda amanata la plata se capitalizeaza la soldul
creditului existent la finele perioadei de suspendare; capitalul astfel majorat se plătește esalonat pe durata ramasa
pana la noua maturitate a creditului, ulterior perioadei de suspendare;
Prin exceptie, in cazul creditelor Prima/Noua Casa, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează
potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte
obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata acestei creanțe se va face
eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Acest
regim nu se aplică plăților scadente în perioada de amânare la plată potrivit Ordonanței de urgență nr. 90/2022,
aferente creanței prevăzute de art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea
unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebebancare anumitor categorii
de debitori, cu modificările și completările ulterioare.
(d) modificarea contractului de credit se produce prin efectul legii, fara incheierea de acte aditionale;
(e) in cazul in care Banca aproba solicitarea de suspendare, efectele modificarii contractului de credit se extind
de drept asupra oricaror codebitori, garanti, care au garantat obligația debitorului, precum si a oricaror altor parți
ale contractului de credit astfel modificat.
(f) Banca comunica solicitantului decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a solicitarii de suspendare;
(g) In situatia aprobarii solicitarii de suspendare, Banca notifica solicitantului modificarea clauzelor contractuale
impreuna cu noul grafic de rambursare a creditului si cu, in cazul creditului “Prima Casa”/”Noua Casa”, graficul
de rambursare a dobanzilor esalonate.

● In cazul aprobarii solicitarii de suspendare, valoarea totala de rambursat va creste, asa cum rezulta din exemplul
de calcul ilustrat mai jos:
Credit de nevoie personale fără ipotecă
Sold existent
30.000 Lei
Nr. luni până la maturitate
36
Rata de dobândă
5.9%
Obligația lunară de plată
911 Lei
Suma totală de rambursat
32,807 Lei
Nr. luni de suspendare
9
După aprobarea facilității de suspendare:
Obligația lunară de plată
952 Lei
Nr. luni până la maturitate
45
Suma totală de rambursat
34,258 Lei

Credit “Prima Casa”/”Noua Casă”
Sold existent
Nr. luni până la maturitate
Rata de dobândă
Obligația lunară de plată
Suma totală de rambursat
Nr. luni de suspendare
După aprobarea facilității de suspendare:
Obligația lunară aferenta creditul
existent
Nr. luni până la maturitate
Obligația lunară aferentă noului credit,
rambursabilă în 60 luni
Suma totală de rambursat

200.000 Lei
240
5.10%
1,331 Lei
319,436 Lei
9
1,331 Lei
249
128 Lei
327,086 Lei

● In cazul aprobarii solicitarii de suspendare, Banca raporteaza suspendarea platii ratelor catre Centrala Riscului
de Credit si catre Biroul de Credit.
● Solicitantul se asigura ca furnizeaza datele cerute in toate campurile formularului si ca foloseste datele de
contact (numar de telefon si adresa e-mail) declarate in relatia cu Banca. Decizia de respingere sau de aprobare a
solicitarii de suspendare si modificarea clauzelor contractuale plus noul grafic de rambursare si, dupa caz, graficul
de rambursare a dobanzilor esalonate se comunica, respectiv notifica solicitantului utilizandu-se adresa
solicitantului mentionata in contractul de credit sau adresa de e-mail declarata de solicitant in relatia cu Banca.
● In ziua primirii solicitarii de suspendare, Banca inmaneaza solicitantului Nota de informare cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de catre Banca Romaneasca S.A. în contextul cererilor privind
suspendarea platii ratelor, reglementata de OUG nr. 90/2022 (“Nota de Informare OUG nr. 90/2022”).
☐Declar ca inteleg modalitatea în care suspendarea va fi acordată de către Banca, noua maturitate a
contractului(lor) de credit, precum și efectele privitoare la obligațiile de plată, inclusiv dobânda aferentă perioadei
de suspendare, obligația de plată a comisionului lunar/comisionului de administrare FNGCIMM, ce îmi vor reveni
ulterior expirării perioadei de suspendare.
☐Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul in declaratii, ca toate
datele si informatiile mentionate in prezentul formular imi apartin, sunt reale, exacte si complete.

Data:
Nume si prenume
Solicitant

Semnatura Solicitant

