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 O.U.G. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii 
de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori 
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 O.U.G. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de  

credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori—publicată în M.O. nr. 261 din 

30.03.2020. 

 

 În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

Creditori - instituţii de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 

privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţii financiare nebancare definite potrivit 

Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care 

desfăşoară activitate pe teritoriul României. 

Debitori - persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 pri-

vind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individu-

ale şi întreprinderile familiale, profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indi-

ferent de forma de exercitare a profesiei şi persoanele juridice din contractele de credit, respectiv 

leasing, cu excepţia instituţiilor de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

99/2006. 

Obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, 

dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a      

prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai 

mult de 31.12.2020. 

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o 

perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată (maxim 9 luni). 

Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita 

de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la 

restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă. 

De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază debitorii care au încheiat un       

contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a   

declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

ECOVIS Romania: contabilitate online 

ECOVIS Romania - Tax Alert - 31 martie 2020 



3 

 3 

Condiții de acordare a facilității de suspendare a rambursării ratelor, dobânzilor şi 

comisioanelor :  

- doar pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data instituirii stării de urgenţă pe    

teritoriul României sau debitorii au efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării 

obligaţiei de plată. 

De asemenea, debitorii (cu excepția persoanelor fizice) trebuie să îndeplinească cumulativ   

următoarele condiţii: 

a) întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice  

competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de  

urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau deţin certificatul pentru   

situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se constată, 

în baza declaraţiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu    

minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau        

întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice             

competente pe perioada stării de urgenţă decretate; 

b) nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform infor-

maţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii   

trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta electronică, la datele de  

contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de  

creditor, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate mai 

sus, acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunţat 

de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situaţie în care creditorul are obligaţia înregistrării 

convorbirii. 

Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligaţia de plată a 

ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane,   

pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi nouă luni, care să nu depăşească data de 31 decembrie 

2020. 

Creditorul analizează solicitarea şi o aprobă în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a   

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Prelungirea duratei contractuale  produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare 

adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori. 
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Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată 

se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat 

se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de       

suspendare. 

 

 În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă MFP elaborează normele de aplicare, care se aprobă 

prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

 

 

 

 

 

****** 
 Această informare este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată 

consiliere profesională şi drept urmare nu ne asumăm nicio responsabilitate în acest sens. Pentru întrebari suplimentare în ceea 

ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.  
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ECOVIS Romania: One Stop Shop 

 
 

 

Contact us at:  

29A Tudor Vladimirescu Avenue, 5th District, Bucharest, Romania 

Phone (landline): +4021.410 20 60; Fax: +4021 .404.31.60 

Cell phone: +40724.343.500 

E-mail address: office@ecovis.ro; Web: www.ecovis.ro, www.ecovis.com  
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Contabilitate 

 Contabilitate financiară;  

  Întocmire și depunere 
declarații fiscale pentru 
persoane juridice și fizice 
române și străine; 

  Armonizarea contabili-
tății financiare naționale cu 
normele contabile ale soci-
etății-mamă; 

 Întocmirea și certificarea 
situațiilor financiare anuale; 







  



















Audit 

  Audit financiar în con-
formitate cu ISA; 

 Retratarea situațiilor 
financiare întocmite în con-
formitate cu reglementările 
naționale, pentru Standar-
dele Internaționale de Ra-
portare Financiară (IAS / 
IFRS) sau Standardele 
specifice Client (GAAP); 

  Audit financiar impus de 
politica grupului;  

  Audit intern; 

Misiuni de audit de 
tipul: proceduri convenite 
(ISA 4.400), revizuiri (ISA 
2.400), due diligence; 

















Salarizare și resurse 
umane 

  Servicii de salarizare; 

 Managementul, auditul 
și înregistrarea dosarelor 
de personal conform cerin-
țelor legale și reglementări-
lor firmei;  

 Întocmirea fișelor de 
post și a Regulamentului 
de Ordine Interioară speci-
fice activității Clientului; 

Interfața cu aplicații 
bancare și efectuarea ope-
rațiunilor de plăți salariale; 

Evaluare și selectare 
personal pentru servicii de 
contabilitate / departamen-
tul de contabilitate; 

















Consultanță 

  Consultanță fiscală 

  Asistență în pregătirea 
dosarului prețurilor de 
transfer; 

  Consultanță în fuziuni și 
achiziții, restructurarea 
companiei; 

  Asistență în implemen-
tarea soluțiilor IT cu privire 
la: contabilitatea financiară  
și de gestiune, evidența 
angajaților, salarizare, ra-
poarte manageriale etc.; 

  Înregistrare fiscală di-
verse entități și înregistrare 
ca plătitor TVA; 

  Notificări cu privire la 
modificări semnificative ale 
legislației.  


