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INFORMARE SUSPENDARE PLATI 
CONFORM OUG.37/2020 

In Monitorul Oficial nr. 261 din 30.03.2020 a fost publicata O.U.G. 37/2020 privind acordarea unor 
facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii 
de debitori, iar in Monitorul Oficial nr. 285 din 06.04.2020 a fost publicata H.G. 270/2020 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020. 

Potrivit acestor acte normative, obligatia de plata a ratelor scadente aferente finantarii in sistem leasing 
acordata, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane se suspenda pentru o perioada curpinsa intre 
o luna si noua luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020, daca sunt indeplinite anumite conditii.

Suspendarea are loc la cererea expresa a Utilizatorului, formulata cel tarziu in 45 de zile de la data de 
30.03.2020, data intrarii in vigoare a OUG 37/2020. 

Asadar, putei formula cererea pana cel tarziu la data de 14 mai 2020. 

Solicitarea trebuie sa contina perioada pentru care se solicita suspendarea de la plata a ratelor de principal, 
dobanzi si comisioane. 

Pot formula cerere de amanare la plata Utilizatorii persoane fizice, precum si Utilizatorii persoane juridice 
(comercianti, profesionisti, profesii liberale, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, 
intreprinderi familiale, etc) ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata 
de pandemia COVID-19, imprejurare probata in conditiile legii cu declaratie pe proprie raspundere sau cu 
declaratie si Certificat de Situatii de Urgenta. 

Declaratie pe proprie raspundere intocmita potrivit prevederilor art.16 alin.2 – 4 din Normele de aplicare 
prevazute in HG 270/2020 se anexeaza cererii de suspendare. 

Pentru a usura demersul, am intocmit un model de declaratie ce poate fi descarcat aici. 

Societatile comerciale, altii decat persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
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, trebuie sa anexeze la cererea de suspendare sau la declaratia 
pe proprie raspundere Cerficatul pentru Situatii de Urgenta tip I sau II emis de Ministerul Economiei, 
Energiei si Mediului de Afaceri. 

Criteriile de suspendare vizeaza contractele de leasing care: 

 Au fost incheiate pana la data intrarii in vigoare a OUG 27/2020, respectiv 30.03.2020;

 Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au
efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată;

 Nu a fost declarata scadenta anticipata, până la data de 30.03.2020, contractele sunt in vigoare
si nu au fost reziliate;

 Data scadentei finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de leasing
este ulterioara datei 30.03.2020;

 Persoanele juridice sa nu se afle in insolventa la data solicitarii suspendarii.

http://btleasing.ro/documente/covid/Declaratie%20pe%20propria%20raspundere%20Covid%2019.docx
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Contractele de leasing pentru care se intrunesc conditiile de mai sus urmeaza sa se prelungeasca 
corespunzator cu perioada suspendarii, cu exceptia contractelor de leasing incheiate cu persoane fizice a 
caror prelungire ar urma sa depaseasca limita de varsta de 65 de ani la finalizarea contractului. Pentru 
aceste contracte, perioada de rambursare nu va depasi aceasta limita. 

Dobanda aferenta perioadei cat dureaza suspendarea se capitalizeaza la soldul principalului ramas de 
rambursat si se plateste esalonat pe durata ramasa, ulterior perioadei de suspendare, asa cum se prevede 
in Ordonanta de Urgenta si in Normele de aplicare. 

Comisionul de gestiune aferent intervalului in care opereaza suspendarea se va factura integral in prima 
luna dupa incetarea suspendarii, urmand a fi achitat integral. 

Totusi, puteti opta ferm pentru plata dobanzii si comisionului in perioada de suspendare. 

Puteti transmite solicitarea la care sa anexati documentele mentionate in Ordonanta de Urgenta si in 
Normele de aplicare, prin unul din canalele on-line la e-mail: suportclienti@btleasing.ro sau la 
https://my.btleasing.ro/  ori www.btleasing.ro, urmand ca noi sa o analizam si sa revenim cu un raspuns 
referitor la modificarea contractului, in termenul prevazut de lege. 

IMPORTANT DE RETINUT! 

Ordonanta de Urgenta si Normele de aplicare prevad expres obligatiile de plata ce fac obiect al suspendarii, 
iar printre acestea nu se numara asigurarile CASCO, RCA sau asigurarea de bunuri (echipamente, imobile). 

Avand in vedere ca bunul/bunurile ce fac obiectul contractului de leasing raman in continuare in posesia si 
folosinta utilizatorului, contravaloarea asigurarilor CASCO si RCA sau asigurarea de bunuri, trebuie 
achitate conform conditiilor contractuale pentru a putea beneficia de protectia la riscuri conform conditiilor 
de asigurare.  

Nu se poate suspenda plata asigurarilor CASCO si RCA sau cea de bunuri, caci in lipsa platii, contractele de 
asigurare inceteaza. 

Pentru orice intrebari sau nelamuriri sau pentru explicatii suplimentare, va rugam sa nu ezitati sa ne 
contactati. 
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