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REGULAMENTUL PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR 
O.C.N. “ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L. 

1. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Scopul de activitate ale O.C.N. “ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L. obţinerea profitului pentru 
remunerarea asociaţilor și asigurarea dezvoltării Societăţii prin facilitarea accesului la resurse financiare al 
persoanelor fizice. 
1.2. Principiile de activitate ale O.C.N. “ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L. sunt: 

a) asigurarea unei dezvoltări durabile în domeniul creditării nebancare; 
b) asigurarea transparenţei în activitatea de creditare nebancară; 
c) respectarea drepturilor clienţilor; 
d) respectarea normelor concurenţei loiale. 

1.3. Domeniul principal de activitate al O.C.N. “ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L. este acordarea și 
gestionarea împrumuturilor. 
1.4. Obiectul principal de activitate al Societăţii este acordarea de credite de consum nebancare persoanelor 
fizice rezidenţi ai Republici Moldova, fără emiterea de carduri de credit. 
1.5. Obiectul secundar de activitate al Societăţii este reprezentat de activităţi desfășurate, în condiţiile legii 
și numai în legătură cu obiectul principal de activitate în conformitate cu Actul Constitutiv al Societăţii.  

2. BAZA NORMATIVĂ 

O.C.N. “ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L.  prestează servicii în baza următoarelor acte normative: 
● Codul Civil al RM 
● Legii nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară (în continuare Legea 

OCN); 
● Legii nr. 157 din 18.07.2014 despre încheierea și executarea contractelor la distanţă privind 

serviciile financiare de consum; 
● Legii nr. 202  din  12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori; 
● Legii nr. 122  din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit; 
● Legii nr. 91 din  29.05.2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic; 
● Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 
● Altor Legi și Acte Normative 

 
Nota: Asupra activităţii OCN nu se extinde acţiunea actelor normative ce  reglementează activitatea băncilor 
și a asociaţilor de economii și împrumut. 
 
3. TERMENE ȘI DEFINIŢII 

Organizaţie de creditare nebancară (în continuare OCN) – societate pe acţiuni sau societate cu răspundere 
limitată, care desfășoară cu titlu profesional doar activităţile prevăzute de Legea OCN; 
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Client – persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile OCN ori persoană cu care OCN a negociat 
prestarea serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc; 

Credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiţia rambursării acestora, a plăţii 
dobânzii și/sau a altor plăţi aferente; prelungire a termenului de rambursare a datoriei; angajament de a 
achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată de către OCN; 

Consumator – persoană fizică care intenţionează să comande ori să procure sau care comandă, procură ori 
folosește produse și servicii pentru necesitaţi nelegate de activitatea de antreprenor sau cea profesională; 

Creditor – persoană fizică sau juridică care acordă sau se angajează să acorde credite sau împrumuturi fiind 
în exerciţiul activităţii sale comerciale sau profesionale, în sensul prezentului regulament compania O.C.N. 
“ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L. este definită ca creditor; 

Contract de credit (pentru consumatori) –  contract prin care O.C.N. “ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L. 
acordă sau se angajează să acorde unui consumator un credit sub forma de amânare la plată, împrumut sau 
alte facilităţi similare; 

Servicii accesorii – servicii care apar în legătură cu acordarea, administrarea și stingerea creanţei debitorului; 

Dobânda - reprezintă preţul care trebuie plătit pentru împrumutarea, respectiv utilizarea, unei sume de bani 
pentru o anumită perioadă. Este o sumă de bani determinată în urma aplicării ratei Dobânzii la Soldul 
Creditului, urmând a fi plătită periodic de Debitor, până la rambursarea integrală a Creditului. 

 

Comision de gestionare - înseamnă plată unică sau periodică, ce urmează a fi achitată de Împrumutat, în 
conformitate cu Contractul în beneficiul Creditorului în legătură cu deschiderea, gestionarea, monitorizarea 
executării și menţinerea liniei de credit aprobată.  

 

Rata dobânzii aferente creditului - rată a dobânzii exprimată ca procent fix pe întreaga Durată a Creditului, 
care se achită de către Împrumutat.  

Dobânda anuală efectivă (DAE) – costul total al creditului exprimat ca procent anual din valoarea totală a 
creditului, inclusiv și alte costuri, calculată în conformitate cu Art. 23 din Legea privind contractele de credit 
pentru consumatori; 

Comercializare la distanţa a serviciilor financiare de consum – procedeu de vânzare sau de prestare a 
serviciilor financiare la distanţă, care presupune utilizarea mijloacelor de comunicare și care nu implică 
prezenţa fizică simultană a furnizorului și a consumatorului; 

Consimţământul consumatorului la încheierea contractului la distanţă – acord exprimat prin intermediul 
oricăror mijloace de comunicare la distanţă, oferit de către consumator furnizorului de servicii financiare în 
cadrul încheierii contractelor la distanţă; 
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Contract la distanţă (contract încheiat prin mijloace de comunicare la distanţă) – contract încheiat între un 
furnizor și un consumator, de prestare a serviciilor financiare de consum la distanţă, în cadrul unei scheme 
organizate de vânzări sau de prestări de servicii la distanţă, administrate de furnizor, care utilizează exclusiv 
unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanţă pentru încheierea contractului; 

Date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă 
(subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct 
sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii 
sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra 
datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, 
înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, 
utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, 
ștergerea sau distrugerea; 

Consimţământul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă și 
necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care 
subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc. 

Consimţământul subiectului istoriei de credit – manifestare de voinţă liberă, expresă și necondiţionată, 
exprimată în formă scrisă sau electronică, prin care persoana fizică care este subiectul istoriei de credit 
acceptă să fie prelucrate, în conformitate cu prezenta lege, informaţiile conţinute în istoria sa de credit; 

4. TIPUL SERVICIILOR PRESTATE ȘI CONDIŢIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

4.1. Creditorul acordă împrumuturi în MDL  sub formă de credit nebancar (în continuare credit), pe termen 
scurt, mediu și lung, fără gaj, persoanelor fizice, cetăţeni ai RM. 
4.2. Creditele se acordă în baza solicitărilor clienţilor completate pe site-ul www.creditprime.md. 
4.3. Pentru transmiterea solicitării de credit clientul trebuie să parcurgă procedura de înregistrare care se 
finalizează prin crearea contului personal pe site-ul www.creditprime.md.  
4.4. Solicitările de credit pot fi transmise inclusiv prin intermediul unui apel telefonic iniţiat de către Client 
sau Creditor (doar în cazul clienţilor care deja au trecut procedura de înregistrare). 
4.5. Creditele se acordă clienţilor ce corespund criteriilor de eligibilitate ale Creditorului și al căror 
bonitate se încadrează în profilul de risc acceptat. 
4.6. Creditele se acordă în baza unui Contract de credit încheiat între Client și Creditor, inclusiv folosind 
mijloace de comunicare la distanţă, fără prezenţa fizică a Clientului.  
4.7. Creditele pot fi acordate în numerar la Partenerii Creditorului sau direct pe conturile bancare/conturile 
de card ale clienţilor indicate în solicitarea de acordare credit. 
4.8. Creditele se achită prin depunerea numerarului la partenerii Creditorului sau prin transfer bancar pe 
conturile Creditorului. 
4.9. La solicitarea clientului Creditul poate fi rambursat până la scadenţă. 
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4.10. La solicitarea clientului Creditul poate fi prelungit pe un termen nou contra unui comision. 
4.11. Un credit acordat și ajuns la scadenţă poate fi prelungit (rescandenţat) sau restructurat în cazul 
clientul este în întârziere de plată. 
4.12. Creditorul este în drept să refuze acordarea unui credit nou pentru clienţii care au admis întârzieri de 
plată pentru creditele acordate anterior. 
4.13. Prin semnarea Contractului de credit, Clientul autorizează Creditorul să prelucreze datele sale 
personale, inclusiv prin transmiterea acestor date, în scopul solicitării/transmiterii/prelucrării, către entităţi 
de tipul Biroului istoriilor de Credit, etc., acţionari, afiliaţi ai Creditorului, agenţii de colectare sau alte entităţi 
implicate în procesul de colectare a creanţelor deţinute de Creditor, terţi cesionari etc. 

5. SEGMENTUL CLIENŢILOR, CRITERIILE DE SELECTARE A CLIENŢILOR ȘI MODALITATEA DE EVALUARE A 

BONITĂŢII CLIENŢILOR 

5.1. Creditorul acordă credite doar persoanelor fizice rezidente al RM. 
5.2. Identificarea clientului și verificarea identităţii acestuia se efectuează pe bază de documente oficiale 
(buletin de identitate) și, după caz, de informaţii obţinute din surse de încredere independente sau surse de 
informaţii publice. 
5.3. Stabilirea eligibilităţii clientului se efectuează prin confruntarea informaţiilor furnizate de către client 
la etapa de solicitare credit cu informaţii obţinute de către Creditor din baze de date disponibile publice 
precum și prin accesarea informaţiilor la Birourile istoriilor de credit ce activează în RM.  
5.4. Informaţii privind bonitatea clientului se obţin direct de la client, prin interogarea Birourilor istoriilor 
de credit, având consimţământul subiectului istoriei de credit, precum și din propria bază de date ale 
Creditorului privind clienţii rău-platnici, acumulată pe parcursul activităţii. 
5.5. Regulile utilizate la selectarea clienţilor, criteriile de eligibilitate,  precum și factorii ce influenţează 
emiterea deciziei pozitive de acordare credit, stabilirea sumei și termenului creditului sunt specificate în 
Politici și Proceduri  interne emise de către Creditor și aprobate de către Consiliul Societăţii. 
5.6. Colectarea, prelucrarea, stocarea și transferul datelor Clientului cu caracter personal de către O.C.N. 
“ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L. și/către oricare dintre companiile din același Grup cu O.C.N. 
“ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L. (inclusiv afiliate), din ţară sau din străinătate, în scopul încheierii și 
executării (realizarea obiectului) Contractului de credit, cât și pentru gestionarea relaţiilor cu clienţii, 
elaborarea rapoartelor de credit, în scopuri statistice, colectarea/recuperarea creanţelor, servicii financiare și 
servicii de intermediere în asigurări, după caz se efectuează de către Creditor în conformitate cu Legea nr.133 
din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.  

6. DEZVĂLUIREA COMPONENTELOR COSTULUI TOTAL AL SERVICIULUI, MODULUI DE APLICARE AL 

DOBÂNZII ȘI COMISIONULUI DE GESTIUNE. 

6.1. Costul serviciului include următoarele: 
6.1.1. Dobânda ce se aplică la suma creditului acordat, pe durata acordată (inclusiv prelungită), este o 

rată fixă pe toată durata creditului. În cazul primului credit, pentru prima lună de utilizare se 
acordă o reducere de 100% de la rata dobânzii în cazul achitării în termen fără întârziere a plăţilor 
scadente. Rata dobânzii este exprimată ca procent fix, care se achită de către Împrumutat. Ea este 
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fixă pe întreaga Durată a Creditului, astfel cum este definită și este egală cu 0, 1369 %, pe zi. 
Dobânda se calculează anual și se aplică la soldul zilnic al liniei de credit până la data restituirii 
integrale a liniei de credit, indiferent de faptul, dacă restituirea a fost efectuată de către Debitor 
benevol ca urmare a ajungerii obligaţiilor la scadenţă, a rambursării anticipate a creditului, a 
exercitării dreptului de reziliere sau de revocare a contractului. Aplicarea ratei dobânzii de credit 
anuale specificate în contractul de credit nu poate depăși 50 %. 

6.1.2. Comision de gestionare - înseamnă plată unică sau periodică, ce urmează a fi achitată de 
Împrumutat, în conformitate cu Contractul în beneficiul Creditorului în legătură cu deschiderea, 
gestionarea, monitorizarea executării și menţinerea liniei de credit aprobată. Pentru utilizarea 
liniei de credit solicitată, debitorul va achita un comision de gestionare a creditului în mărime de 
0,04 % pe o zi de credit, din valoarea totală a creditului. 

 
6.2. Costul total al creditului, adică valoarea totală a costurilor inclusiv dobânzilor, comisioanelor, taxelor, 
penalităților, dobânzilor de întârziere și oricare alt tip de plăti aferente unui contract de acordare a creditului 
nu poate depăși valoarea limitei aprobate. 
6.3. Calculul costului total al creditului poate crește corespunzător și proporţional cu sumele care sunt 
trase din linia de credit, însă̆ nu poate depăși valoarea sumelor trase, în condiţiile pct.6.2. descrise în prezentul 
Regulament.  

7. MONITORIZAREA ACHITĂRILOR ȘI RECUPERAREA DATORIILOR  

7.1. Monitorizare achitărilor este un proces continuu de administrare a portofoliului de credite în scopul 
identificării Clienţilor ce nu au respectat condiţiile de rambursare credit și pentru iniţierea măsurilor pentru 
recuperarea datoriilor. 
7.2. Cu clienţii restanţieri se lansează un dialog pentru identificarea soluţiilor amiabil acceptate în scopul 
achitării datoriilor acumulate. 
7.3. În scopul recuperării datoriilor Creditorul poate recurge în anumite cazuri la casarea parţială a sumelor 
datorate de către client. 
7.4. Creditorul poate iniţia toate procedurile legale conform legislaţiei în vigoare pentru recuperarea 
datoriilor. 

8. DISPOZIŢII FINALE 

8.1. Prezentul Regulament a fost elaborat în funcţie de ultimele modificări și completări în legislaţie, precum 
și de sistemul de evidenţă. 
8.2. Modificarea și completarea prezentului Regulament se face în modul stabilit pentru aprobarea lui. 
8.3. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
8.4. Regulamentul este adus la cunoștinţa angajaţilor contra semnăturii. 


