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Discurs 2017 

 

Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor, stimati invitati, dragi colegi ai PCIFN, 

 

Va marturisesc ca am o deosebita placere sa ma regasesc astazi, alaturi de dumneavoastra, 

la acest important eveniment, Conferinta Nationala a Creditului de Consum IFN. 

In urma cu un an si jumatate am pus bazele PCIFN alaturi de colegii de la Viva Credit, 

Extra Finance, Ferratum si Zaplo cărora acum le multumesc pentru dăruirea și implicarea de care 

au dat dovadă în concretizarea obiectivelor patronatului. 

Astăzi, iată,  numaram 12 membri, ceea ce face ca vocea noastră sa fie cat mai auzită și 

respectată, astfel încât în cadrul dialogului social reglementat prin lege am devenit un partener 

credibil, respectat și influent. 

PCIFN este o organizație deschisă dialogului care a stabilit relații de colaborare și dialog 

cu alte organizații patronale cu obiect de activități complementare,  cu asociații ale consumatorilor 

interesate în domeniu, dar și cu organizații ce activează în străinătate, în special la nivel european, 

în vederea schimbului  de bune practici.  

În acest fel, patronatul nostru și-a sporit puterea de reprezentare în rândul entităților de 

creditare, asigurându-se, astfel, nu numai concretizarea obiectivelor statutare, dar și o mai bună 

promovare a intereselor comune ale membrilor săi. 

Activitățile derulate în perioada scursă de la înființarea sa au urmărit totodată structurarea 

unei imagini publice corecte a membrilor patronatului și a activităților derulate de aceștia, obiectiv 

ce a căpătat o importanță deosebită în condițiile în care mass media și chiar instituții ale autorității 

de stat (inclusiv parlamentare) au încercat să inducă în conștiința publicului o percepție 

distorsionată, în contradicție cu realitatea de fapt și legală. 

Astfel, unul dintre succesele PCIFN este acela ca am reusit sa interogam clientii IFN in 

baza de date a ANAF, iar acum clienţii care solicită un credit pot alege verificarea în baza de date 

a Agenţiei în locul prezentării unei adeverinţe de venit, operaţiune care permite evaluarea mai 

rapidă a clientului. 

O alta realizare a Patronatului Creditului IFN a fost recunoașterea posibilității ca IFN-urile 

care au ca obiect de activitate emiterea de garantii să poată emite scrisori de garanţie, asemenea 

instituţiilor de credit. Această modificare adusă Codului de Procedura Fiscală, prin intermediul 

OG 23/2017, reprezintă un important succes al PCIFN. 

Mai rămâne ca prin activitatea noastră solidară să ne facem auzită vocea mai pregnant, prin 

redactarea de documente de poziție și puncte de vedere temeinic motivate,  mai ales în situațiile în 

care din rațiuni pe care nu le comentăm sunt lansate spre dezbatere proiecte și propuneri de acte 
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legislative ce sunt în măsură să perturbe în mod serios activitatea noastră și care sunt în contradicție 

cu legislația în vigoare la nivel național și european. 

Așa cum am făcut și până în prezent, vom acționa în  principalele direcții pe care ni le-am 

propus, și anume acțiunea comună în domeniile de interes reciproc, punerea în aplicare Codului 

de bune practici, optimizarea legăturilor cu autoritățile publice și neguvernamentale, dialogul 

sistematic cu acestea ca și cu instituțiile mass-media, organizarea de acțiuni de conștientizare și 

educare a consumatorilor de servicii financiare nebancare. Pentru acesta am organizat și vom 

organiza acțiuni și activități în funcție de scopul urmărit (articole, comunicate de presă, conferinte 

de presa, seminarii și conferințe, campanii în diverse medii, activități de mediere a conflictelor, 

perfecționarea paginii de Internet etc.) 

În calitate de Vicepreședinte al Consiliului Director îmi exprim hotărârea ca împreună cu 

colegii mei să lucrăm și pe viitor cu determinare astfel încât PCIFN să devină operațional la 

standardele necesare îndeplinirii în cele mai bune condiții a  scopurilor și obiectivelor pe care 

membrii fondatori și le-au stabilit prin atât prin Statutul său, cât și prin Codul de bune practici 

adoptat. 

În măsura în care fiecare  membru al patronatului va sprijini cât mai mult posibil activitatea 

acestuia, nu mă îndoiesc că vom reuși să impunem PCIFN în conștiința publică și civică, fapt care 

ne va distinge de foarte multe alte organizații asociative rămase la stadiul de intenție. Să ne urăm, 

așadar, succes pe mai departe în activitatea noastră. 

Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

 

 

 

       

 


