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ANEXA Nr. 1 

 

I. Ecuaţia fundamentală care exprimă echivalenţa dintre trageri, pe de o parte, şi rambursări şi costuri, pe 
de altă parte. 
 
Ecuaţia fundamentală, care stabileşte dobânda anuală efectivă (DAE), exprimă, pe perioada unui an, 
egalitatea dintre valoarea totală prezentă a tragerilor, pe de o parte, şi valoarea totală prezentă a 
rambursărilor şi a costurilor suportate, pe de altă parte, adică: 
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unde: 
— X este DAE: 
— m este numărul ultimei trageri; 
— k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m, 
— Ck este valoarea tragerii k; 
— tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei  trageri şi data fiecărei trageri 
ulterioare, astfel t1 = 0, 
— m' este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate; 
— l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate; 
— Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate; 
— Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei 
rambursări sau costuri suportate. 
Observaţii: 
a) Sumele plătite de ambele părţi la diferite momente nu trebuie să fie egale şi nu trebuie să fie plătite la 
intervale egale. 
b) Data începerii este cea a primei trageri. 
c) Intervalele dintre datele utilizate la calcule sunt exprimate în ani sau în fracţiuni de an. Un an se 
consideră a avea 365 de zile sau 366 de zile pentru anii bisecţi, 52 de săptămâni sau 12 luni egale. O lună 
egală se consideră a avea 30,41666 zile adică 365/12, indiferent dacă este sau nu un an bisect. 
d) Rezultatul calculului trebuie exprimat cu o precizie de cel puţin o zecimală. Dacă a doua zecimală este 
mai mare sau egală cu 5, la prima zecimală se adăugă unu. 
e) Ecuaţia poate fi rescrisă folosind o singură sumă şi conceptul de fluxuri (Ak), care vor fi pozitive sau 
negative, cu alte cuvinte fie plătite fie primite în perioade de la 1 la k, exprimate în ani, adică: 
       n 

S = Σ Ak(1 + X)− tk , 
    k = 1 

 

S fiind balanţa de fluxuri prezentă. În cazul în care scopul este păstrarea echivalenţei fluxurilor, valoarea 
va fi zero. 

II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efective 
 
a) în cazul în care prin contractul de credit se acordă consumatorului libertate în privinţa efectuării 
tragerilor, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat şi în întregime; 
b) în cazul în care prin contractul de credit se prevăd modalităţi de tragere diferite, cu costuri diferite sau 
cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă la 
nivelul cel mai mare al costurilor şi al ratei dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere 
cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit;  
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c) în cazul în care prin contractul de credit se oferă, în general consumatorului libertatea în privinţa 
efectuării tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalităţi de tragere, o limitare în ceea ce priveşte 
valoarea şi perioada de timp, se consideră că valoarea creditului este trasă la prima dată prevăzută în 
contract şi în conformitate cu aceste limite de tragere; 
d) în cazul în care nu există scadenţar fix pentru rambursare, se prezumă că: 
i) creditul se acordă pentru o perioadă de un an; şi 
ii) creditul va fi rambursat în douăsprezece rate egale şi la intervale lunare; 
e) în cazul în care există un scadenţar fix pentru rambursare, dar valoarea unor astfel de rambursări este 
flexibilă, valoarea fiecărei rambursări se consideră a fi cea mai mică dintre valorile prevăzute în contract; 
f) cu excepţia cazului în care se prevede altfel, în cazul în care contractul de credit prevede mai mult de o 
dată scadentă, creditul trebuie pus la dispoziţie şi rambursările trebuie efectuate la prima dată prevăzută în 
contract; 
g) în cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, acesta este considerat a fi de 5.367 lei; 
h) în cazul unui „descoperit de cont”, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă în totalitate şi 
pe întreaga durată a contractului de credit. În cazul în care durata contractului de credit nu este cunoscută, 
dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei că durata creditului este de trei luni; 
i) în cazul în care sunt oferite rate ale dobânzilor şi costuri diferite pentru o perioadă sau sumă limitată, 
rata dobânzii şi costurile se consideră a fi la nivelul cel mai mare din întreaga durată a contractului de 
credit; 
j) pentru contractele de credit pentru consumatori în cadrul cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii 
aferente creditului pentru perioada iniţială, la sfârşitul căreia se stabileşte o nouă rată a dobânzii aferente 
creditului care este ulterior ajustată periodic în funcţie de un indice convenit, calculul dobânzii anuale 
efective se bazează pe ipoteza că, la sfârşitul perioadei cu rată fixă a dobânzii aferente creditului, rata 
dobânzii aferente creditului este aceeaşi ca la momentul calculării dobânzii anuale efective, pe baza 
valorii indicelui convenit de la acel moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


