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Catre, 

Adunarea Generala a Actionarilor IMOCREDIT IFN SA – 20/21.04.2022 

 

Prevederi legale si procedura infiintare institutie de credit: 

1.  Reglementarile legale privind transformarea unei institutii financiare in institutie de credit au 

fost abrogate in anul 2010; 

2. Nu exista alte prevederi legale privind aceasta modalitate de convertire; neexistand legislatie, 

concluzia  ar fi  ca nu se poate realiza, dar un punct de vedere  oficial din partea BNR  poate 

fi util; 

3. Institutiile de credit rezultate in urma unei fuziuni sau divizari se supun prevederilor de mai 

jos: 

ART. 95 din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit: 

    (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, care se înfiinţează ca rezultat al fuziunii sau al 

divizării, precum şi instituţiile de credit, persoane juridice române, care continuă să existe în urma 

unei asemenea operaţiuni, trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă 

de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, şi de reglementările 

emise în aplicarea acestora. 

    (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, şi sucursalele instituţiilor de credit din state 

terţe, care se înfiinţează ca rezultat al fuziunii sau al divizării, trebuie să obţină autorizaţie din 

partea Băncii Naţionale a României. 

4. Textele legale principale aplicabile: OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit, 

Regulament BNR   nr. 12/2020 din 18 decembrie 2020 privind autorizarea instituţiilor de 

credit şi modificările în situaţia acestora, plus alte reglementari specifice emise de BNR; 

5. Din punct de vedere legal, pentru infiintarea unei institutii de credit trebuie parcurse 

urmatoarele etape:  

I. Autorizarea constituirii institutiei de credit. Aprobarea constituirii nu garanteaza 

obtinerea autorizatiei de functionare, aceasta indicand doar permisiunea data actionarilor 

de a proceda la constituirea institutiei de credit potrivit dispozitiilor legale si in conformitate 

cu modalitatile prevazute in documentatia prezentata. 

II. Autorizarea functionarii institutiei de credit. Autorizatia de functionare a institutiei de 

credit va fi insotita de aprobarile pentru membrii organului de conducere al institutiei de credit si 

pentru auditorul financiar al acesteia, precum si de confirmare a actionarilor ei semnificativi. 

6. Termenul de solutionare a cererii de catre Banca Nationala a Romaniei este de minim 8 luni, 

cumulat pe cele doua etape. In cazul solicitarii de completare a documentatiei depuse, 

termenul se suspenda, iar solicitantul are la dispozitie o luna pentru prezentarea completarilor 

cerute.  

7. Cerinte minime:  

 capital initial de minim 5 milioane euro, echivalent lei; capitalul trebuie varsat integral si 

in numerar la subscriere; aporturile in natura nu sunt acceptate; 

 nivel adecvat al fondurilor proprii: o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de bază de 4,5%; 

o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de 6%; o rată a fondurilor proprii totale de 8%; 

 cerinte specifice pentru administratori si directori (ex. buna reputatie, integritate, 

competenta tehnica, competenta manageriala, soliditate financiara pentru actionari 

semnificativi, citeriul privind spalarea banilor si finantarea terorismului, etc), care 

obligatoriu trebuie sa fie persoane fizice; 

 resurse financiare adecvate, care ii confera viabilitate, atat in cadrul unui scenariu de 

baza, cat si in conditiile unui scenariu advers; 

 Viabilitatea modelului de afaceri si sustenabilitatea strategiei trebuie sa asigure ca 

valoarea si calitatea capitalului asteptat la autorizare sunt suficiente sa absoarba 

pierderile preconizate pentru primii 3 ani de activitate, cu luarea in calcul a profilului de 

risc; 
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 necesitatea elaborarii unui plan de activitate, care sa cuprinda cel putin tipurile de 

activitati propuse a fi desfasurate si structura organizatorica a institutiei de credit, si din 

care sa rezulte capacitatea acesteia de a-şi realiza obiectivele propuse in conditii 

compatibile cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase; 

 pentru activitatea de atragere de depozite este obligatorie participarea la o schema de 

garantare a acestor depozite; 

 un cadru formal de administrare a activitatii riguros conceput, care sa includa o structura 

organizatorica clara, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, 

procese eficace de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care 

este sau ar putea fi expusa, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri 

administrative si contabile riguroase si politici si practici de remunerare care sa 

promoveze si sa fie in concordanta cu o administrare sanatoasa si eficace a riscurilor. 

 strategii si procese interne formalizate, solide, eficiente si complete de evaluare si 

mentinere in permanenta a nivelului, structurii si distributiei capitalului; 

 numirea de auditori financiari aprobati de Banca Nationala a Romaniei; 

8. Documentatia necesara pentru autorizarea constituirii: cerere de autorizare,  insotita de  

urmatoarele informatii si documente: 

    a) procura autentica sau, dupa caz, delegatia avocatiala, semnata de toti actionarii directi ai bancii, 

prin care acestia desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Banca 

Nationala a Romaniei pe parcursul instrumentarii cererii de autorizare; 

     b) informatii referitoare la denumirea si sigla pe care banca solicitanta intenţioneaza sa le utilizeze 

si adresa sediului social/sediului real al activitatii; 

    c) proiectul actului constitutiv al bancii solicitante. 

    d) lista actionarilor semnificativi ori a celor mai mari 20 de actionari, in cazul in care nu exista 

detineri calificate; la care se adauga documentatia specifica prevazuta de reglementarile legale; 

    e) documentele si informatiile prevazute in regulamentul BNR pentru beneficiarii reali; 

    f) documentele si informatiile prevazute in Regulamentul BNR nr. 5/2013 pentru fiecare membru 

al organului de conducere al bancii solicitante, precum si o declaratie privind insusirea informatiilor 

si a documentelor prevazute la lit. g) şi i) - n); 

    g) un program de activitati care va include lista activitatilor, cel putin pentru primii 3 ani de 

functionare, pe care banca solicitanta intentioneaza sa le desfasoare si o descriere a modului in care 

obiectul cererii de autorizare este formulat astfel incat sa acopere activitatile propuse, cu luarea in 

considerare a prevederilor regulamentului BNR; 

    h) o declaratie semnata de actionarii mentionati la lit. d) si membrii desemnati ai organului de 

conducere privind schema de garantare a depozitelor oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei la 

care banca solicitanta intenţioneaza sa participe; 

    i) informatii previzionate pentru urmatorii 3 ani de activitate; 

    j) un plan de activitate cel putin pentru primii 3 ani de activitate; 

    k) descrierea cadrului de administrare şi a mecanismelor de control intern ale bancii solicitante; 

    l) datele de identificare ale auditorului financiar al bancii solicitante, respectiv denumirea, adresa 

sediului si datele de contact; 

    m) fundamentarea surselor de finantare disponibile pentru fondurile proprii, care va viza capitalul 

asteptat la autorizare si va include: 

    (i) un rezumat privind utilizarea resurselor financiare private, inclusiv disponibilitatea si sursa 

acestora; 

    (ii) un rezumat privind accesul la pietele financiare, inclusiv detalii privind instrumentele 

financiare care urmeaza sa fie emise referitoare cel puţin la tipul instrumentului, scadenta avuta in 

vedere, termenul preconizat al emisiunii, adresabilitatea acesteia si detalii privind clauzele de 

subordonare; 

    (iii) un rezumat al tuturor acordurilor si contractelor in ceea ce priveste fondurile proprii, inclusiv 

in ceea ce priveste fondurile care se preconizeaza a fi imprumutate, in afara celor atrase prin emisiuni 

de instrumente financiare; numele creditorilor si detalii privind facilitatile acordate referitoare cel 

putin la tipul facilitatii, scadenta acestora, termenul preconizat al contractarii imprumutului si detalii 
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privind clauzele de subordonare; utilizarea sumelor imprumutate si, in cazul in care creditorul nu este 

o institutie financiara supravegheata, informatii privind originea fondurilor care urmeaza sa fie 

imprumutate; 

    (iv) identitatea furnizorilor de servicii de plata prin care se initiază transferul resurselor financiare 

catre banca solicitanta; 

    n) datele de identificare ale persoanelor care au legaturi stranse cu banca, altele decat actionarii 

directi, actionarii semnificativi indirecti si membrii organului de conducere, si o incadrare a relatiilor 

existente intre acestea si banca. 

9. Documentatia necesara pentru obtinerea autorizarii de functionare este:  

a) copia legalizata a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia. Data subscrierii 

capitalului social coincide cu data certa a actului constitutiv; 

b) copia legalizata a certificatului de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului si a 

incheierii de inmatriculare; 

c) documente care certifica sumele varsate la capitalul social al bancii solicitante; 

 d) daca este cazul, informatii actualizate pentru fiecare membru al organului de conducere al bancii 

solicitante, fata de informatiile prezentate  anterior; 

e) daca este cazul, informatii actualizate pentru fiecare dintre actionarii semnificativi directi si 

indirecti sau pentru primii 20 de acţionari care nu au detineri calificate, precum si pentru beneficiarii 

reali, fata de informaţiile prezentate anterior; 

  f) documentatia prevazuta pentru auditorul financiar; 

g) comunicarea privind existenta reglementarilor proprii referitoare la desfasurarea activitatii, sub 

semnatura persoanelor desemnate sa exercite responsabilitati de conducere in calitate de director sau 

membru al directoratului; 

 h) raportul unui auditor specializat in auditarea sistemelor informatice, din care sa rezulte faptul ca 

sistemul informatic ce va fi implementat la nivelul bancii este adecvat in raport cu specificul si 

volumul activitatii preconizate a fi desfasurate in primii 3 ani de activitate, avandu-se in vedere cel 

putin urmatoarele aspecte: capacitatea de a desfasura activitatile propuse, gradul de securitate a 

informatiei, capacitatea respectarii regulilor sistemelor de plati la care banca opteaza sa se conecteze, 

capacitatea de a furniza raportarile solicitate de Banca Naţionala a Romaniei, capacitatea de 

conectare la reteaua de comunicatii interbancare, capacitatea de a permite utilizarea unor sisteme de 

colectare a datelor, determinarea indicatorilor de prudenta bancara, indeplinirea de catre sistemele de 

prelucrare automata a datelor in domeniul financiar-contabil a criteriilor minimale prevazute de 

reglementarile in vigoare. 

Continutul documentelor mentionate mai sus trebuie sa corespunda cerintelor detaliate in 

reglementarile autoritatii de supraveghere. 

 

Intocmit de: 

Lung Angela Raluca 

 

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie, 

STER RADU-VOICU 
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