
 

 

 

Patronatul Creditului IFN va participa activ în sprijinirea oricăror discuții de ordin financiar și legislativ, 

importanta acestui domeniu fiind impusă de normele și procedurile reglementate in societatea noastra. 

Existența Patronatului Creditului IFN este necesară în contextul în care activitatea noastră  se 

confruntă cu dificultăți ce rezultă din imperfecțiunea cadrului legislativ, dar și din impedimente de ordin 

administrativ din partea instituțiilor publice cu responsabilități în materie.  

Constituit in data de 22 iunie 2016, Patronatul  are ca scop facilitarea cooperării în scopul promovării 

obiectivelor și intereselor comune, în prezent fiind alcătuit din cei 5 membri fondatori (Extra Finance, 

Ferratum, Telecredit, Viva Credit și Zaplo) la care s-au adaugat în acest an 2 membri cu drepturi depline (Efi 

Garant Group și Smile Credit). 

Orice economie națională este caracterizată de existența și functionarea unei piețe specializate, 

unde se întâlnesc și se reglează, liber sau dirijat, cererea și oferta de active financiare, necesare creării de 

resurse pentru dezvoltarea producției de bunuri si servicii.  Piața creditului de consum cuprinde un segment 

în care sunt luaţi în considerare toţi jucătorii, atât băncile cât şi Instituțiile Financiare Nonbancare, însă ceea 

ce este relevant pentru noi este plaja creditelor de consum, piaţa IFN-urilor, o piaţă mică însă în continua 

dezvoltare. 

Dintr-un total al valorii Pieței Creditului de Consum, credite de consum nou acordate de către IFN-

urile înscrise în Registrul General și Registrul Special al BNR sunt de aproximativ 3,8 miliarde de lei, 

înregistrate în perioada 01.01- 31.12.2016, din punct de vedere al sferei de cuprindere, Patronatul Creditului 

IFN deține un procent de 5,01 %, respectiv aproximativ 200 milioane lei.  

Conform statisticilor, valoarea procentuala a numarului de contracte noi, pentru perioada mentionata 

anterior, este de 44,69 % , respectiv dintr-un total de 408.000 contracte noi, membrii Patronatului Creditului 

IFN înregistrează un număr de 330.000 de credite noi acordate. 

Nu este un secret faptul ca in Romania institutiile financiare nebancare sunt reglementate prin 

legislatie speciala incepand cu anul 2006, in contextul in care unele tari membre ale Uniunii Europene au 

ales sa permita acestei categorii de intermediere financiara sa functioneze sub regulile unei piete mai putin 

reglementate. Din acest punct de vedere as dori sa punctez faptul ca in Romania institutiile financiare 

nebancare au deja o experienta castigata prin reglementarile locale ale Bancii Nationale ale Romaniei , 

reglementari care sunt acum completate si punctate de catre Directiva 17.  

Este evident faptul ca in aceste reglementari prudentialitatea sistemica si consumatorul sunt criterii 

la fel de importante, iar corelarea legislatiei speciale a IFN-urilor cu cea a consumatorului este un subiect 

major pe care aceasta conferinta isi propune sa o dezbata. 

  

 


