
Intermediari de credite 

Persoane fizice autorizate/Societăți comerciale 

 

care au început desfășurarea activităților de intermediere credite  

înainte de data de 30 septembrie 2016 

 

 

 
Conform art. 133 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 52/2016 privind contractele de 
credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, nu 
sunt obligaţi să se înregistreze la ANPC intermediarii de credite care desfăşoară activităţi de 
intermediere de credite înainte de 30 septembrie 2016, data intrării în vigoare a OUG nr. 
52/2016. Aceşti intermediari de credite pot continua desfăşurarea activităţii până la data de 21 
martie 2017, după această dată fiind necesară înregistrarea pentru continuarea activităţii. 

 

Până la data de 30 decembrie 2016, intermediarii aflaţi în situaţia menţionată la art. 133 alin. (2) din 
OUG nr. 52/2016 trebuie să notifice Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în acest 
sens şi să facă dovada că desfăşoară activitatea de intermediere credite dinainte de 30 septembrie 
2016. 

 
 

Documente ce trebuie transmise:  

1. Certificatul de înregistrare – în copie certificată, conform cu originalul; 
2. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele societăţii- în 

copie certificată, conform cu originalul;  
3. Certificatul constatator emis conform art. 171 din Legea 359/2004 privind simplificarea 

formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice – în copie certificată, conform cu originalul; 

4. Actul constitutiv – în copie certificată, conform cu originalul, în cadrul societăților comerciale; 
5. Date cu privire la toți creditorii în numele cărora PFA/societatea comercială desfăşoară activităţi 

de intermediere: nume, adrese, codul unic de înregistrare, număr în Registrul Comerţului, data 
încheierii contractului de colaborare şi durata acestuia; 

6. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la desfăşurarea activităţii înainte de data de 30 
septembrie 2016;   

7. Precizări cu privire la calitatea de intermediar de credite legat sau nelegat, precum și dacă se 
oferă sau nu servicii de consiliere;    

8. Dovada că PFA/societatea comercială este operator de date cu caracter personal în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, sau, 
dacă PFA/societatea acționează ca intermediar de credite legat conform art. 3 pct. 7 lit. a) din 
OUG nr. 52/2016, dovada că este împuternicită să prelucreze date cu caracter personal de către 
creditorul în numele căruia acţionează în mod exclusiv, acesta din urmă având calitatea de 
operator de date cu caracter personal;  

9. Numele persoanelor care fac parte din conducerea societății comerciale care sunt responsabile 
de activitatea de intermediere.  

 
 
 
Documentele menționate vor fi transmise cu poșta sau depuse la sediul Autorității Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod poștal 011865, sector 1, București. 
 


