
 

 

 

Aprobat de Comitetul de Creditare Superior (Proces Verbal nr.63 din 31.01.2022) 

 

 

LISTA  
comisioanelor și tarifelor aplicate de O.C.N. „Corporația de Finanțarea Rurală” S.A. 

(în vigoare din 01.02.2022)  
 

 

Nr.  Comision Tarif Notă 

I. CREDITARE - ASOCIAȚII DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT (AEÎ) 

1.1 Comision de eliberare pentru acordarea creditelor 2,0 % de la suma creditului aprobat se încasează la data acordării creditului 

1.2 

Comision de eliberare pentru acordarea creditelor produsul  Linie de credit revolving 

Următoarele tranșe din liniile de credit 

2,0 % de la suma creditului aprobat 

0,5 % de la suma creditului eliberat 

se încasează la data acordării creditului  

se încasează la data acordării fiecărei 

tranșe, ce în sumă totală depășesc suma 

aprobată a contractului de credit 

II. CREDITARE - PERSOANE FIZICE și PERSOANE JURIDICE 

2.1 

Comision de eliberare pentru acordarea creditelor, pentru suma contractului: 

• până la 400.000 lei;                 

• de la 400.001 lei; 

 

3,0 % de la suma creditului aprobat 

2,0 % de la suma creditului aprobat 

 

se încasează la data acordării creditului 

 

2.2 

Comision de eliberare pentru acordarea creditelor produsul  Linie de credit revolving 

Următoarele tranșe din liniile de credit 

2,0 % - de la suma creditului aprobat 

0,5 % 

se încasează la data acordării creditului  

se încasează la data acordării fiecărei 

tranșe, ce în sumă totală depășesc suma 

aprobată a contractului de credit 

* La stabilirea comisionului, pentru acordarea creditului în cadrul proiectelor internaționale se va aplica comisionul respectiv, dacă nu vor fi alte limitări din partea proiectului. 

** La stabilirea comisionului, pentru acordarea creditului în cadrul proiectelor cu partenerii intermediari,  se va aplica comisionul respectiv + comisionul pentru serviciile de intermediere  

III. ALTE COMISIOANE 

3.1 Comision pentru renegocierea creditului (modificarea termenelor de efectuare a plăților) 
1,0 % din soldul creditului la ziua 

examinării, dar nu mai mult de 1.000 lei 

se încasează până la examinarea solicitării 

de modificare  a termenelor de efectuare a 

plăților 

3.2 
Comision pentru prelungirea creditului (modificarea termenului de rambursare/stingere a 

creditului stabilit conform contractului) 

1,0 % din soldul creditului la ziua 

examinării, dar nu mai puțin de 1.000 lei 

se încasează până la examinarea solicitării 

de modificare a termenului de 

rambursare/stingere a creditului stabilit 

conform contractului  

3.3 Comision pentru refinanțarea creditului de către alți creditori 1,0 % din soldul creditului refinanțat 

se încasează la data rambursării anticipate 

efective a creditului sau a ratelor din credit, 

transferat în contul curent al Corporației de 

la alți Creditori. 

3.4 Comision pentru substituirea bunului gajat (până la rambursarea integrală a creditului) 300 lei 
se încasează până la examinarea solicitării 

de substituire sau eliberare a bunului 

gajat/ipotecat. 

3.5 
Comision pentru eliberarea anticipată din gaj/ipotecă a bunului gajat (până la rambursarea 

integrală a creditului) 
300 lei 

se încasează până la examinarea solicitării 

de eliberare a bunului gajat/ipotecat 

3.6 
Comision pentru eliberarea certificatelor, scrisorilor şi a altor documente la cererea 

debitorilor 
50 lei 

se încasează până la eliberarea 

certificatelor, scrisorilor și a altor 

documente 

 
*Notă: Comisionul nu se încasează de la persoanele fizice, care doresc schimbarea datei de scadență a creditului cu cel mult 30 de zile - lit. d), alin. (1) art. 12 din Legea 202 din 12.07.2013 

*Notă: Comisionul se încasează de la persoanele juridice debitori gajiști/ipotecari și de la persoanele fizice care nu vor plăti toate costurile aferente constituirii și evaluării noilor garanții – lit. e), alin. (1) art. 

12 din Legea 202 din 12.07.2013 


