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Regulamentul BNR
1
21 noiembrie 201
nr.nr.nr.
În Monitorul Oficial nr. 767 din 31.10.2011 a fost publicat Regulamentul
BNR nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice
(„Regulamentul”). Principalele noutăţi faţă de dispoziţiile 
Regulamentului BNR nr. 3/2007 rezidă în: 

1. Prevederile Regulamentului vor fi aplicabile inclusiv sucursalelor
instituţiilor de credit din state membre UE
teritoriul României.

2. Au fost introduse prevederi specifice pentru
imobiliare (reprezentând creditul care (a) este garantat cu ipotecă 
imobiliară şi (b) este acordat în scopul dobândirii ori menţinerii drepturilor 
de proprietate asupra unui teren şi/sau unei cons
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 
credit pentru investiţiile imobiliare) şi respectiv 
(definit ca fiind orice alt credit, în afara creditului de investiţii imobiliare).

3. Sunt exceptate de la aplicare următoarele tipuri de credit:
- creditele acordate în scopuri medicale, pentru deces şi pentru 

studii;
- sumele acoperite pe toată durata creditului de garanţii de tip 

depozit colateral;
- creditele acordate exclusiv în scopul restructurării la acelaşi 

împrumutător a creditului în sold la momentul operaţiunii de 
restructurare.

4. Sunt introduse valori specifice pentru şocul pe curs de schimb, şocul pe 
venit şi şocul pe rata dobânzii, pentru fundamentarea nivelurilor maxime
admise pentru gradul total de îndatorare în cazul creditelor de consum.

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

6. Creditele de consum pot fi acordate pentru
ani.

7. Valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare
- 85% din valoarea garanţiei ipotecare, în cazul creditelor în lei;
- 80% din valoarea garanţiei ipotecare, în cazul creditelor 
monedă străină, dacă debitorul obţine venituri eligibile în moneda 
creditului;
- 75% din valoarea garanţiei ipotecare, în cazul creditelor în euro, 
dacă debitorul nu obţine venituri eligibile în euro;
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- 60% din valoarea garanţiei ipotecare, în cazul creditelor în alte  monede străine, dacă debitorul nu 
obţine venituri eligibile în acele monede străine.  

8. Prevederile de la punctele 5, 6 şi 7 nu se vor aplica în cazul creditelor acordate exclusive în scopul rambursării 
datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrării în vigoare a Regulamentului. 

9. În termen de 90 de zile de la publicarea Regulamentului în Monitorul Oficial, împrumutătorii vor transmite 
reglementările proprii, modificate în sensul dispoziţiilor Regulamentului, către Banca Naţională a României – 
Direcţia Supraveghere, pentru validare.  

10. Până la validarea reglementărilor de către BNR, împrumutătorii care desfăşoară în prezent activitatea de 
creditare a persoanelor fizice în baza reglementărilor proprii nevalidate de BNR vor respecta un nivel maxim al 
gradului de îndatorare al debitorilor de 35%, cu excepţia creditelor de consum în valută, alta decât cea în care 
debitorul obţine venituri eligibile, caz în care gradul de îndatorare nu va putea depăşi 10%.  

Regulamentul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, dată la care Regulamentul BNR nr. 3/2007 
privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice se abrogă.  

[Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/31.10.2011]

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, Dan Dascălu, Anda Rojanschi sau Laura 
Toncescu.


