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MODIFICĂRI privind reglementarea creditelor destinate persoanelor 
fizice prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 24 / 2011  

 

În Monitorul Oficial nr. 767 / 31.10.2011 a fost publicat Regulamentul Băncii Naţionale a 
României nr. 24 / 2011 privind creditele destinate persoanelor fizice. 

 

Principalele modificări aduse de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 24 / 2011 
sunt următoarele: 

 Creditul pentru investiţii imobiliare a fost definit ca fiind orice credit care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: (i) este garantat cu ipotecă imobiliară, şi (ii) este acordat în scopul 
dobândirii ori menţinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, 
realizate ori care urmează să se realizeze, sau în scopul reabilitării, modernizării, consolidării 
ori extinderii unei construcţii sau pentru viabilizarea unui teren; în această categorie intră şi 
creditele acordate exclusiv în scopul rambursării unui credit pentru investiţii imobiliare.  

Orice alt tip de credit care nu se încadrează în condiţiile cumulative de mai sus este definit ca 
fiind credit de consum. 

 Regulamentul nu se aplică creditelor acordate în scopuri medicale, pentru deces şi celor 
pentru studii. 

 La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare în cazul 
creditelor de consum se vor utiliza următoarele valori, pentru clienţii care nu dovedesc că 
dispune de venituri în valuta creditului sau indexate la valuta creditului: 

 pentru şocul pe curs de schimb - 35,5% EUR, 52,6% CHF, 40,9% USD;  

 în cazul celorlalte valute se utilizează valoarea aferentă CHF. În cazul în care venitul 
solicitantului şi creditul solicitat sunt exprimate în două monede străine diferite, pentru 
şocul pe curs de schimb se utilizează maximul dintre şocurile celor două valute faţă de 
moneda naţională; 

 pentru şocul pe rata dobânzii - 0,6 puncte procentuale pentru toate monedele; 

 pentru şocul pe venit, în cazul veniturilor de natură salarială - 6%. 

 Capacitatea de rambursare a clienţilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de 
către împrumutători nu poate depăşi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior cu 
excepţia cazului în care se obţin de la client documentele justificative care să demonstreze 
caracterul de continuitate în viitor ale noilor venituri eligibile. 

 La acordarea creditelor de consum denominate în valută ori indexate la cursul unei valute, 
solicitantul trebuie să dispună de garanţii reale şi/sau personale la un nivel de minimum 133% 
din valoarea creditului. 

 Poliţele de asigurare având ca obiect acoperirea riscului de neplată vor fi asimilate garanţiilor 
personale. 

 Creditele de consum, cu excepţia creditelor de consum cu destinaţie imobiliară, pot fi acordate 
pe o durată de maximum 5 ani.  

Această prevedere nu se aplică creditelor acordate în scopul dobândirii ori menţinerii 
drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, acordate în lei şi pentru 
care debitorul a făcut dovada deţinerii unui avans de minimum 40%. 

 Valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi 85% din valoarea garanţiei 
ipotecare în cazul creditelor acordate în lei. 

 În cazul creditelor denominate într-o monedă străină sau indexate la cursul unei monede 
străine, valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi 80% din valoarea 
garanţiei ipotecare dacă debitorul obţine veniturile eligibile denominate ori indexate la moneda 
creditului. 
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 Valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare acordat unui debitor care nu obţine veniturile 
eligibile denominate sau indexate la moneda creditului nu poate depăşi 75% din valoarea 
garanţiei ipotecare în cazul creditelor denominate în euro sau indexate la cursul euro şi 60% în 
cazul creditelor denominate în alte monede străine ori indexate la cursul unor alte monede 
străine. 

 Împrumutătorii trebuie să pună la dispoziţia persoanelor fizice care solicită acordarea unui 
credit în valută sau indexat la cursul unei valute broşuri editate conţinând avertizări cu privire 
la posibilitatea şi consecinţele creşterii costului creditului în cazul materializării riscului valutar, 
precum şi recomandări asupra nivelului gradului de îndatorare acceptabil pentru diferitele 
categorii de clientelă.  

De asemenea, împrumutătorii sunt obligaţi să informeze clienţii prin menţionarea în cadrul 
graficelor de rambursare aferente contractelor de credit ori, dacă nu se întocmesc grafice de 
rambursare, prin menţionarea distinctă în cadrul contractelor de credit a posibilităţii modificării, 
în sensul majorării, a sumelor datorate, în cazul materializării riscului valutar şi a riscului de 
rată a dobânzii. 

 Împrumutătorii care dispun de reglementări proprii validate de Banca Naţională a României în 
baza Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3 / 2007 privind limitarea riscului de 
credit la creditele destinate persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, 
transmit modificările realizate pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Regulamentului, 
aprobate de organele competente, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării 
acestuia în Monitorul Oficial. 

 Împrumutătorii care nu dispun de reglementări proprii validate de Banca Naţională a României 
în baza Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3 / 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, vor întreprinde măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a 
obligaţiilor ce le revin potrivit Regulamentului şi vor transmite Direcţiei supraveghere din cadrul 
Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării 
Regulamentului în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de creditare astfel 
modificate, aprobate de organele competente, spre validare. 

 Până la validarea noilor regulamente de creditare de către Banca Naţională a României, 
împrumutătorii vor utiliza reglementările proprii aplicabile la data intrării în vigoare a 
Regulamentului.  

În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a Regulamentului, sucursalele 
instituţiilor de credit persoane juridice străine vor utiliza nivelurile maxime ale gradului de 
îndatorare iar Împrumutătorii care la data intrării în vigoare a Regulamentului desfăşoară 
activitatea de creditare a persoanelor fizice în baza normelor interne de creditare nevalidate 
de Banca Naţională a României, nivelul maxim al gradului de îndatorare este limitat la 35%. 
Nivelul maxim al gradului de îndatorare aferent creditului de consum denominat în valută sau 
indexat la cursul unei valute, alta decât cea în care debitorul obţine veniturile eligibile, nu va 
putea depăşi 10%. 



 

 

Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 

  

 

 

 

CONTACT 

     SCA Duncea, Ştefănescu & Asociaţii 
 

Str. Economu Cezărescu, nr. 31B 
Sector 6, RO-060754 

Bucureşti, România 
 

Tel: +40 31 229 26 00 
Fax: +40 31 229 26 01 

 

E-mail: contact@mazars.ro 
www.mazars.ro / www.marccuspartners.com 

 
 

Jean-Pierre VIGROUX 
Managing Partner 

 
  

Adriana Duncea 
Senior Associate Lawyer 

Head of Legal Services 

 
  

Cosmin Ştefănescu 
Senior Associate Lawyer 

 
 

mailto:news@mazars.ro

