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Administratorul  CL  „Locuința Accesibilă” OCN S.R.L.
CertanSergiu__________________ 

                                                                                                                                        L.Ș.

REGULAMENT

Privind mecanismul de examinare a pretențiilor clienților din cadrul
CL  „Locuința Accesibilă” OCN S.R.L.

I. Dispoziţiigenerale

1.1PrezentulRegulamentesteelaboratînconformitate cu prevederileLegii cu privire la petiţionare
nr.  190—XIII  din  19  iulie  1994  și  cu  legea  nr.105/2003  privindprotecțiaconsumatorilor,
ținândcont de cerințeleLegii nr.202/2013 privindcotractele de credit pentruconsumatori.

1.2MisiuneaactivitățiiCL   „Locuința  Accesibilă”  OCN  S.R.L.constăînoferireasoluțiilor  de
finanțareviabile,  care  săsatisfacănevoile  de  creditarenebancară  ale  cetățenilor  din  Republica
Moldova.  Companiaacordăceditenebancare/împrumuturibănești/leasing/leaseback
petermenscurtsau  lung  pentrupersoanelecedorescsă-șiîmbunătățeascăcondițiile  de  traisau  au
nevoiede  banipentrucheltuielicurente.  Prelucrareainformațiilorceconțin  date  cu  caracter
personal  însistemul  de  creditareconstăînasigurareainregistrăriiinformațiilorreferitoare  la
recepționareașiprelucrareacererilor  de  creditenebancare  din  parteapersoanelorfiziceșijuridice,
luareadeciziei  de  creditareși  eventual  generareacontractelor  de  creditenebancareprecumși  a
documenteloraferente, urmărireaplăților, recuperarearestanțelor.

1.3Regulamentulîncauză  are  dreptscopprevenireaîncălcărilorşirespectareadreptuluiclienților  la
petiţionare,  asigurareaprotecţieidepline  a  dreptului  la  informaţie,
respectareadrepturilorşilibertăţilorfundamentale  ale  omului,  garantatecetăţenilor  de
legislaţianaţionalăînvigoare. 

II. Drepturileșiobligațiileclientului

CL  „Locuința Accesibilă” OCN S.R.L.  furnizeazăclientului, înbazaclauzelorşi a condiţiilor
de  creditareoferite  de  către  creditor,  precumşi,  dupăcaz,  a  preferinţelorexprimateşi  a
informaţiilorfurnizate de cătreconsumator, informaţiilenecesare care îipermiteconsumatoruluisă
compare maimulteofertepentru a putealua o decizieinformată cu privire la eventualaîncheiere a
unui  contract  de  creditnebancar.
Informațiileprecontractualesuntimprimatepehârtie,redactateîntr-un limbajclar.
Informațiileprecontractualeinclud:
1. Tipul de credit;
2. Denumireacreditoruluișisediulacestuia;
3. Valoareatotală a credituluișicondițiile care reglementeazătragereacreditului;
4. Duratacontractului de credit;
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5.  Bunulsauserviciulșiprețul  de  achiziție  al  acestuia  (încazulcredităriiprocurăriiunui  bun
sauserviciu);
6.  Rata  dobânziiaferentecreditului,  condiţiile  de  aplicare  a  rateidobânziiaferentecredituluişi,
undeestecazul,  oriceindice  de  referinţăaplicabilrateiiniţiale  a  dobânziiaferentecreditului,
precumşitermenele, procedurileşicondiţiileîn care variază rata dobânziiaferentecreditului;
7.  Dobândaanualăefectivăşivaloareatotalăplătită  de  cătreconsumator,
ilustrateprinintermediulunuiexemplureprezentativ  care
menţioneazătoateipotezelefolositepentrucalcululratei respective;
8. Suma, numărulşifrecvenţaplăţilor care vor fi efectuate de cătreconsumator;
9.  Rata  dobânziiaplicabilăîncazulratelor  restante,  măsurilepentruajustareaacesteiaşi,
undeestecazul, mărimeapenalităţiloraplicateîncaz de neachitare;
10. Avertizareprivindconsecințeleneefectuăriiplăților;
11. Dreptul de revocare (renunțare la credit);
12. Dreptul de rambursareanticipatăș.a.
Despremodificarearateidobânziiconsumatorulva  fiinformatpe  un  suport  de  hârtiesau  alt
suportdurabil înainte ca aceastasăintreînvigoare. Părțile se pot înțelege ca informațiileprivind
rata dobânzii la credit să fie transmisă periodic consumatorului.

III. Măsuridisponibileîncaz de pretenții

Încaz  de  conflict  saunemulțumire,recomandămluarealegăturiidirecte  (printelefonsauvizită  la
oficiu)  cu  CL   „Locuința  Accesibilă”  OCN  S.R.L.pentru  a  încercarezolvareaamiabilă  a
problemeiînaintate.  Dacăproblemanu
esterezolvatăpecaleamiabilăconsumatorulesteîndreptsădepunăpetiție la oficiulal companiei.
Înprocesulexaminăriipetiţiei de către OCNclientul areurmătoareledrepturi: 

- săprezintedocumenteşiinformaţiesuplimentarăsausăcearăsolicitareaacestorapr
inintermediulorganizației; 

- săiacunoştinţă  de  documenteleşiinformaţiirelevantepemargineacazului  pus
înexaminare,  dacăaceastanuaduceatingereintereselor,
drepturilorşilibertăţiloraltorpersoaneşidacă nu prezintă, secret de stat; 

- săprimeascărăspunsînscrisfondat, reieşind din solicitareasaînscris; 

- săcearăsistareaexaminăriipetiţieisauplîngerii; 

                      -      altedrepturiprevăzute de legislaţiaînvigoare. 

IV. Garanţiileoferitepersoanelorîntimpce se examineazăpetiţia

4.1întimpulexaminăriipetiţieipersoanelenupor  fi  urmăritesauameninţate  de
cătreangajaţiiorganizației, înlegătură cu depunereaplângerii.

4.2întimpulexaminăriipetiţiei  se  interzicescurgereasaudivulgareainformaţiei,  care  face
obiectulplângerii,  în  special  informaţiaceţine  de  viaţapersonală  a  petiţionarului,
fărăacordulacestuia.
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V. Modulderecepţionareșiexaminarea petiţiilor

5.1  Oricepersonă are dreptul de a se adresacătreCL  „Locuința Accesibilă” OCN S.R.L.  cu
cereri,  propuneri,  sesizări,  demersurisauplîngericețin  de  obligațiilecontractuale,
numiteîncontinuarepetiţii. 

5.2  Petiţia  se  depune înscris fiindînregistratăînRegistrul  general  de  intrare/  Registrulunic  de
petițiisauînformăelectronică înlimba  de  stat  sau într-o  altă limbă înconformitate  cu  Legea  cu
privire  la  funcţionarealimbilorvorbitepeteritoriulRepublicii  Moldova.
    Petiţiaînformăelectronicătrebuiesăcorespundăcerinţelorfaţă  de  documentul  electronic,
inclusivaplicareasemnăturiidigitale, înconformitate cu legislaţiaînvigoare.

5.2Înordineaprevăzută  de  legislaţiaînvigoare,  petiţiilevor  fi  examinateîn  termini  conform
legiiînvigoare,  doarceleadresateînscris,  fiindsemnate  de  petiţionarsauungrup  de  petiţionarişi
care  vorconţineelemente  constitutive  concrete:  obiect,  subiect,  legăturacauzalădintreOCN
șipetiționar.

5.3Toateadresăriletrebuiesăconţină date desprepetiţionarcîtşiadresapoştală a remitentuluipentru
a fi posibilăcomunicarea cu acestaîncaz de necesitateaînscopulsoluţionăriipetiţiei.

5.4Pentruexaminareapetiţiilor cu un subiect complex pot fi create grupuri de colaboratori din
cadrulorganizației, care vorcercetacircumstanţeleîn care a avutloccazulrespectivşi, reieşind din
fapte  concrete,
vorprezentarecomandăriînvedereainformăriipetiţionaruluişisoluţionăriiincidentului.

5.5Cazurile  care  voratestaîncălcări  de  disciplinăşiordineamuncii,  cîtşidepăşireaatribuţiilor  de
serviciu din parteaangajatuluisaureprezentantului OCN, pemargineacăruia a fostdepusăpetiţia,
vor fi examinateîncomun cu persoanaresponsabilă de resurseumane/directorulCompaniei. 

5.6  Petiţiile  se  examinează de  cătrecolaboratorii  OCNcorespunzători întermen  de 30  de
zile lucrătoarede la data înregistrării
Termenul  de  examinare  a  petiţieipoate  fi  prelungit  cu  celmult  30  de  zilelucrătoare  de
cătreconducătorulCompaniei,  faptdespre  care  esteinformatpetiţionarul,  dacă:
    a)  sîntnecesareconsultărisuplimentarepentruîntocmirearăspunsului  la  petiţie;
     b)  petiţia  se  referă  la  un  volum  complex  de  informaţiisaudacă  se
impunestudiereaunormaterialesuplimentareceurmează  a  fi
selectateşifolositepentruîntocmirearăspunsului.

5.7 Răspunsulcătrepetențivacuprindeinformațiiclareșirelevanteprivindmodalitatea de
soluționare a petițieisau, dupăcaz, stadiul de soluționare a petițieisaumodalitățile
alternative de soluționare.
Organizațiavatransmitepetentuluirăspunsulprinscrisoarerecomandată, cu confirmare
deprimiresauprinaltăformă de corespondență care permiteconfirmareaprimirii
răspunsului.Printr-un  ordin  intern  se  numeștepersoanăresponsabilă  de
primireașitransmiterearăspunsurilor la petițiileexistente.

5.8Petiţionarul, care nu estesatisfăcut de răspunsulprimit la cerereaprealabilă sau nu a primit un
răspuns întermenulstabilit  de  lege,  este  îndreptsă sesizezeinstanţa  de
contenciosadministrativcompetentă ( APC, CNPF).
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