
 
 

Consimţământul subiectului istoriei de credit 

la solicitarea/prezentarea informației de/la biroul istoriei de credit 
 

Subsemnatul, prin trimiterea prezentei cereri de credit, îmi exprim consimţământul ca O.C.N. MICROINVEST S.R.L. să acceseze informația despre istoria mea 
de credit (inclusiv ca rezultat al schimbului de informaţii între birourile istoriilor de credit), conținută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit:  
1. BIC ”Infodebit Credit Report” SRL, IDNO 1017600009673, adresa: MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 B, et.5;  
2. ÎM ”Biroul de Credit” SRL, IDNO 1008600017816, adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 49; 
3.  ”VIA SCOPE” SRL, IDNO 1013600028924, adresa: MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, et. 7,  
și/sau să prezinte următoarele informaţii despre mine: numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, seria şi numărul actului de identitate, numărul de identificare 
personal (IDNP), și/sau să prezinte informații despre faptul solicitării/garantării creditului și/sau despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit 
încheiat cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit:  
1. BIC ”Infodebit Credit Report” SRL, IDNO 1017600009673, adresa: MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 B, et.5;  
2. ÎM ”Biroul de Credit” SRL, IDNO 1008600017816, adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 49;  
3. ”VIA SCOPE” SRL, IDNO 1013600028924, adresa: MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, et. 7. 
De asemenea, îmi exprim consimţământul ca biroul istoriilor de credit:  
1. BIC ”Infodebit Credit Report” SRL, IDNO 1017600009673, adresa: MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 B, et.5;  
2. ÎM ”Biroul de Credit” SRL, IDNO 1008600017816, adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 49;  
3. ”VIA SCOPE” SRL, IDNO 1013600028924, adresa: MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, et. 7,  
să obțină de la: 

− Serviciul Fiscal de Stat, IDNO 1006601001182, cu sediul în: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, informații despre datoriile mele față de 
bugetul public național, codul bugetului de stat, precum și despre veniturile înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat;  

− Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, c/f 43308010, cu sediul în: MD-2068, mun. Chişinău, str. Kiev, 3a, et.3, informații privind executarea 
hotărârilor judecătoreşti pe cauze civile irevocabile, referitoare la executarea obligațiilor mele pecuniare; 

− Agenția de Guvernare Electronică, IDNO 1010600034203, cu sediul în: MD- 2012, mun. Chişinău, str. A. Puşkin 42, B, următoarele informații despre mine:  
o 1)Date de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele, patronimicul, data nașterii,  actul de identitate (numărul și seria actului de identitate, data 

eliberări/ data expirării actului de identitate, sexul, cetățenia, fotografia, semnătura), lista actelor de identitate pierdute, lista documentelor deținute, 
datele privind domiciliul/ reședința (raionul, localitatea, strada, casa, blocul, apartamentul, telefon, fax); Date de identificare pentru persoane juridice: 
denumirea companiei, data înregistrării, starea actuală, date personale ale admnistratorilor (IDNP, nume, prenume), date personale a fondatorilor 
(IDNP/IDNO, nume, prenume), lista filialelor, genul de activitate.  

o 2) Date despre veniturile și datoriile persoanei fizice: lista veniturilor salariale lunare (IDNO întreprindere, denumirea întreprinderii, anul, luna, suma 
venitului), lista altor tipuri de venituri, anuale (denumirea întreprinderii, tipul venitului (SER, DOB, DIV, ROY), anul, suma venitului), lista datoriilor 
categorisite pe tipurile de buget (indicator are/nu are datorie și suma acesteia), informații privind veniturile oficiale de la Casa Națională de Asigurări 
Sociale, cu sediul în: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3;  

o 3) Date despre bunurile imobile deținute: lista proprietăți - tipul bunului imobil, numărul cadastral, suprafața proprietății imobiliare, modul de folosință, 
drepturi asupra bunului imobil (cota parte, are sau nu are interdicții active) și date despre persoana care deține drepturile, interdicțiile, adresa proprietății 
imobiliare (raionul, localitatea, strada, casa, blocul, apartamentul, telefon, fax);  

o 4) Date despre mijloacelor de transport deținute: codul VIN, numărul de înmatriculare, tipul vehiculului, marca, model, anul fabricației, culoarea 
vehiculului, statutul vehiculului, datele despre proprietar (tipul persoanei: fizică/ juridică), drepturi asupra vehiculului, titularii de drepturi, numărul 
certificatului de înmatriculare, data înmatriculării, lista restricțiilor. De asemenea, date statistice de la Biroul Național de Statistică, IDNO 
1006601000200, cu sedul în: MD-2019, mun. Chişinău, str. Grenoble, 106.   

 
Consimţământul pentru solicitarea și prezentarea de/la birourile istoriei de credit este valabil în decurs de 30 de zile de la data semnării sau pe tot termenul de 
acţiune a contractului de credit, care va fi încheiat cu sursa de formare a istoriei de credit.       

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.creditbureau.md/contacts.html

