
 

COMITETUL NAŢIONAL 

PENTRU SUPRAVEGHEREA MACROPRUDENȚIALĂ 
 

Recomandarea CNSM nr.R/7/2017 

referitoare la crearea unui grup de lucru privind îndatorarea excesivă a populației 

 

Având în vedere: 

Identificarea creșterii îndatorării populaţiei ca fiind o vulnerabilitate la adresa stabilităţii 

financiare,  

 
 
Întrucât: 

Creşterea îndatorării populaţiei poate avea efecte negative importante, atât asupra sistemului 

financiar (evidenţele empirice arată că un nivel al îndatorării de peste 55 la sută este asociat 

cu o probabilitate de neperformanţă de 3 la sută într-un orizont de un an şi de o probabilitate 

de 14 la sută în cazul unui orizont de 5 ani), cât şi asupra creșterii economice viitoare, în 

condiţiile în care populaţia care a contractat un credit ipotecar va avea dificultăţi în plata 

ratelor lunare şi va decide reducerea consumului în vederea păstrării locuinţei achiziţionate. 

În prezent, gradul de îndatorare s-a majorat considerabil, o treime din debitorii care au 

contractat un credit în ultimul an având un grad de îndatorare de peste 55 la sută.  

 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Legea nr.12/2017 privind 

supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, 

În baza: 

- prevederilor art.4 alin. (1) lit.a) șib) din Legea nr.12/2017 privind supravegherea 

macroprudențială a sistemului financiar național,  
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Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudențialăemite următoarea recomandare: 

 

Se recomandă ca Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, şi Banca Națională a 

României să înfiinţeze un grup de lucru care să aprofundeze analizele privind îndatorarea 

populaţiei, folosind informaţiile care să fie puse la dispoziţia acestui grup de lucru, de către 

MFP, prin intermediul ANAF, cu respectarea confidenţialităţii. Aceste noi informaţii de 

investigat ar trebui să se refere cel puţin la raportările privind veniturile salariale lunare 

încasate de către persoanele fizice, veniturile din alte surse decât cele salariale încasate de 

către persoanele fizice (Declaraţia 112), veniturile din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal (Declaraţia 208). 
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