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Scopul studiului de evaluare 
comparativA a sectorului de 
microfinanTare din România

Acesta este cel de-al cincilea studiu de evaluare 
comparativă a sectorului de microfinanțare din 
România și urmărește atingerea mai multor obiective:
• Determinarea tendințelor evoluției 
sectorului de microfinanțare din România în perioada 
2019-2020; impactul pandemiei COVID-19 în evoluția 
principalilor indicatori de performanță ai sectorului 
de microfinanțare românesc;
• Compararea indicatorilor de performanță 
financiară și socială ai sectorului microfinanțării 
românești cu indicatorii europeni;
• Promovarea realizărilor sectorului de 
microfinanțare românesc în cadrul acțiunilor de lobby 
și promovare adresate autorităților de reglementare, 
investitorilor, partenerilor sociali și factorilor de 
decizie, pentru sprijinirea pe mai departe a dezvoltării 
sectorului românesc de microfinanțare.
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Definitia microfinantarii

În actualul cadrul legal care reglementează activitățile 
de microfinanțare din România nu există o definiție 
specifică a microcreditului/microîmprumutului sau 
a microfinanțării. Prin urmare, definiția de mai jos, 
folosită în Uniunea Europeană, este acceptată în 
general de sector și de părțile interesate:

„Microfinanțarea” include garanții, microcredite/
microîmprumuturi, investiții de capital, însoțite de 
serviciile de inițiere și dezvoltare a afacerii, oferite sub 
formă de consiliere individuală, instruire și îndrumare, 
acordate persoanelor și microîntreprinderilor 
care întâmpină dificultăți în accesarea serviciilor 
financiare în scop profesional și/sau pentru 
finanțarea activităților  generatoare de venituri.

PAnterior, microcreditele erau limitate la împrumuturi 
de până la 25.000 EURO, dar noua definiție propusă 
de asociațiile paneuropene de microfinanțare EMN și 
MFC în cadrul Fondului Social European Plus (FSE +),  
care va continua programele curente de microfinanțare 
în perioada următoare de programare, 2020-2027, 
face referire la o valoare maximă a împrumutului 
de până la 50.000 EURO.  Cu toate acestea, valoare 
medie a împrumutului de până la 150% din Venitul 
Național Brut per locuitor, acompaniată de servicii 
de educație financiară și/sau de dezvoltare a afacerii, 
este considerată în general ca microîmprumut cu 
impact notabil în incluziunea socială și financiară a 
beneficiarilor.
Din definiție se pot distinge două tipuri principale 
de microcredite: (1) microcreditul pentru uz personal, 
care vizează îmbunătățirea capacității de angajare a 
împrumutatului, destinat pentru finanțarea serviciilor 
de  educație, îmbunătățirea condițiilor de locuit, acces 
la servicii medicale etc. și (2) microcreditul de afaceri, 
care finanțează  activitățile  generatoare de venituri, 
utilizat pentru crearea și/sau extinderea activităților 
generatoare de venit ale întreprinzătorilor  individuali 
și ale micilor fermieri sau ale microîntreprinderilor, 

respectiv finanțarea investițiilor în active productive 
și/sau capital de lucru, precum și pentru auto-
angajare și/sau creare de locuri de muncă. În categoria 
microcreditelor pentru finanțarea investițiilor în 
active productive sunt incluse și produsele financiare 
de leasing, iar în cea a microcreditelor pentru 
finanțarea capitalului de lucru, produsele financiare 
de factoring și scontare. 

Contextul socio-economic. EvoluTia 
sectorului românesc de microfinanTare, 
tendinTe Si strategii de dezvoltare

Pandemia COVID-19  a generat o criză economică și 
socială mai radicală decât criza financiară din 2008-
2012, deoarece are un efect brusc și se răspândește 
foarte repede, scoțând economia reală din acțiune, 
afectînd imediat și simultan piața, oferta și cererea. 
In contextul decretului din martie 2020, care a instituit 
starea de urgență pe întreg teritoriul țării și al legislației 
privind suspendarea rambursării creditelor până 
la finalul lui 2020, mulți agenți economici, inclusiv 
clienții Instituțiilor de Microfinanțare (IMF), și-au 
suspendat sau și-au închis activitățile economice, 
fapt ce a afectat semnificativ veniturile firmelor și ale 
angajaților acestora.  Acest lucru a afectat instituțiile 
de microfinanțare, care s-au confruntat cu propriile 
provocări interne pentru a-și menține activitățile de 
creditare. 

Cu sprijinul investitorilor și finanțatorilor IMF, acestea 
au inițiat măsuri menite să mențină și să deruleze în 
condiții de siguranță activitatea de finanțare și să 
reducă impactul negativ al stării de urgență asupra 
segmentelor de clienți deserviți.

In 2020[1], economia României s-a contractat cu 3.9%,  
însă a recuperat puternic în al doilea trimestru al lui 
2021.  PIB-ul real a crescut cu 2,8% trimestrial, susținut 
în principal de consumul privat și de investiții. 
Exportul net, în schimb, a fost semnificativ negativ, 

Prezentare generalA a studiului de evaluare Si a 
metodologiei de mAsurare a performanTei financiare Si 
sociale a organizaTiilor de microfinanTare
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reflectând cererea externă slabă și întreruperile în 
lanțul de aprovizionare.

Anual, se estimează că PIB-ul real al României va 
crește cu 7,4% în 2021 și cu 4,9% în 2022. Această 
creștere este mai mare decât cea prevăzută în 
primăvară datorită performanțelor economice mai 
bune decât se aștepta în primul semestru al anului 
2021. Se așteaptă ca, susținut de ridicarea restricțiilor, 
consumul privat să rămână foarte robust, în special 
pentru sectoarele grav afectate de pandemie, cum ar 
fi arte, divertisment, restaurante și hoteluri, precum și 
prin creșterea relativ puternică a salariilor în primele 
luni al anului. Investițiile sunt peste nivelul planificat, 
susținute atât de sectorul privat, cât și de cel public. 
Creșterea activității industriale se menține în perioada 
următoare, exporturile urmează să se îmbunătățească 
în conformitate cu redresarea continuă a principalilor 
parteneri comerciali ai României, creșterea economică 
este proiectat să continue în 2022, deși într-un ritm 
oarecum mai lent.

Inflația anuală a crescut de la 1,8% în decembrie 2020 
la aproximativ 2,7% în aprilie 2021 și se prognozează 
să înregistreze o medie de 3,2% pe tot parcursul 
anului 2021, înainte de a scădea ușor la 2,9% în 2022, 
deoarece impactul creșterii prețurilor la energie 
datorate liberalizării pieței energiei electrice interne 
cu amănuntul și creșterii prețurilor internaționale ale 
petrolului  începe să se estompeze, iar recuperarea 
cererii se diminuează1.

EvoluTia sectorului românesc de 
microfinanTare, tendinTe Si strategii 
de dezvoltare

1 Economic forecast for România | European Commission (europa.eu)
2	 Prezentare	EIF	 în	cadrul	workshopului	EaSI	 “Lecții	 învățate	din	procesul	de	accesare	a	 instrumentelor	 financiare	EaSI	 și	din	 relația	cu	
investitorii	sectorului	de	microfinanțare	din	România”	–	București	iunie	2021

Activitățile de microfinanțare din România au început 
în urmă cu mai bine de douăzeci și cinci de ani 
(1992-1995), când primele instituții internaționale de 
microfinanțare (IMF) au lansat programe care vizau 
sprijinirea dezvoltării sectorului privat prin finanțarea 
înființării și dezvoltării fermelor și a întreprinderilor 
micro și mici din România.
Sectorul de microfinanțare românesc a evoluat rapid 
și a devenit mai productiv și mai eficient  în realizarea 
misiunii sale de a furniza produse financiare și 
servicii de dezvoltare a afacerilor fermierilor și 
antreprenorilor cu acces limitat la servicii financiare, 
adaptate nevoilor lor de dezvoltare și capacității lor de 
rambursare.

Cincisprezece dintre principalii furnizori de MF 
români incluși în studiul de evaluare comparativă 
sunt membri fondatori ai Asociației Române de 
MicroFinanțare (AMF), înregistrată în decembrie 2020 
cu asistență și sprijin din partea proiectului ”Rețelele 
ONG-urilor la nivel european active în promovarea 
socială incluziunea și reducerea sărăciei sau 
microfinanțarea și finanțarea întreprinderilor sociale 
”, implementat de asociația europeană Microfinance 
Centre (MFC).

Principalele obiective ale Asociației Române de 
MicroFinanțare (AMF)  sunt reprezentarea intereselor 
comune ale instituțiilor românești de microfinanțare 
în raport cu părțile interesate cheie ale sectorului - și 
anume  autoritățile de control și supraveghere la nivel 
local, regional, național, dar și la nivel internațional (în 
special instituțiile UE) - pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor de microfinanțare furnizate de membrii săi 
și promovarea impactului lor de incluziune financiară 
și socială, recomandând cele mai bune practici și 
cele mai înalte standarde de comportament și etică 
profesională, precum și pentru a contribui la educarea 
și dezvoltarea comunității de afaceri și a publicului în 
domeniul microfinanțării.

Până în mai 2021, 10 instituții de microfinanțare și 6 
bănci pentru IMM-uri românești au accesat resurse 
financiare din cadrul componentei financiare a 
programului Employment and Social Innovation 
(EaSI) 2  făcând disponibile 475 Milioane Euro[1] pentru 
beneficiarii finali ai serviciilor de microfinanțare și de 

4.1

3.9
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2019 2020 2021 2022
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PIB (%, anuala) Inflatia (%, anual)
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dezvoltare de afaceri: firme nou înființate, fermieri și 
persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale 
și asociații familiale, microîntreprinderi. 

Furnizorii români de microcredite sunt de asemenea 
printre principalii beneficiari ai programelor europene 
de asistență financiară și tehnică: JASMINE, Progress 
și EaSI, EFSI, COSME și reprezintă 37,5% din totalitatea 
IMF-urilor europene certificate ca fiind conforme cu 
standardul european de calitate în microfinanțare: 
Codul european de bună conduită pentru furnizarea 
de microcredite.

Cadrul legal pentru activitATile de 
microfinanTare din România
În perioada 2002-2006, cadrul de reglementare pentru 
instituțiile financiare nebancare a urmat ritmul rapid 
al schimbărilor înregistrate de sector, în principal 
datorită eforturilor de lobby de succes ale furnizorilor 
de servicii financiare și ale programelor de ajutor 
internațional, ale finanțatorilor și ale investitorilor 
sociali. 

Pentru unificarea cadrului juridic specific creat în 
perioada 2002-2006, Ministerul Finanțelor și Banca 
Națională a României au creat un cadru juridic 
complet, care reglementează toate instituțiile 
financiare nebancare și activitățile lor financiare, fapt 
care a accelerat dezvoltarea, dar și comercializarea 
sectorului financiar nebancar în România.

Legea Instituțiilor Financiare Nebancare (IFN) nr. 
93/2009, adoptată de Parlamentul României în mai 
2009, alături de legislația secundară emisă de Banca 
Națională a României constituie cadrul legal actual 
pentru toate activitățile financiare de leasing, credit 
ipotecar, credit de consum, factoring și microfinanțare, 
desfășurate de Instituțiile Financiare Nebancare în 
România. 

Banca Națională a României este autoritatea de 
reglementare și supraveghere a tuturor IFN. Cadrul 
de reglementare este în mare parte liberal, spre 
exemplu, nu se limitează la extinderea geografică sau 
investițiile străine, nu se impun plafoane de dobândă, 
dar nu este autorizată constituirea de depozite, se 
impun transparență în stabilirea costurilor și măsuri 
specifice de protecție a clienților etc. Cerințele de 
capital minim pentru înființarea  IFN de microcreditare 
sunt de  200.000 EURO.

În contextul legal actual, concurența din sectorul 
financiar a crescut în beneficiul clienților, astfel 
întregul spectru de servicii financiare este oferit 
acestora, de la investiții de capital pe termen lung 
la linii de credit pentru capital circulant pe termen 
scurt,  împrumuturi de tip punte până la cofinanțarea 
proiectelor de dezvoltare finanțate prin scheme de 
granturi pentru firme la start și microîntreprinderi, 
factoring și servicii de dezvoltare a afacerilor, livrate 
în mod tradițional sau online prin instituții financiare 
de tip fintech.

Cadrul legal actual permite implementarea strategiilor 
de modernizare a instituțiilor de microfinanțare. Se 
încurajează astfel  parteneriatul și cooperarea între  
instituțiile financiare de microfinanțare și băncile 
pentru IMM,  transferul clienților bancabili sau  
nebancabili  între  instituțiile financiare nebancare și  
băncile partenere, dar și disponibilizarea resurselor 
financiare pentru a finanța portofoliul tot mai mare 
de întreprinzători unici începători, agricultori 
și microîntreprinderi al instituțiilor financiare 
nebancare. 

Incepând cu 2023, IFN-urile înscrise în registrul 
special al BNR vor întocmi raportările financiare în 
format Internațional Financial Reporting Standards 
(IFRS).
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Acest studiu prezintă indicatorii de performanță 
înregistrați de 41 instituții românești de microfinanțare 
(IMF): 15 Instituții Financiare Nebancare (IFN) și 26 
Case de Ajutor Reciproc (CAR) reunite în Asociația 
Uniunilor de Credit din Regiunea Vest (AsCAR-RV) 
și CAR CFR Râmnicu Vâlcea1. Studiul compară acești 
indicatori cu indicatori de performanță similari din 
Uniunea Europeană,  publicați în  studiul “Microfinance 
în Europe: Survey Report 2020 edition”, realizat de cele 
două asociații europene de microfinanțare, European 
Microfinance Network (EMN) și Microfinance Centre 
(MFC).

Indicatorii de performanță financiară și socială 
incluși în studiu sunt calculați în conformitate cu 
Codul european de bună conduită pentru acordarea 
de microcredite și fac parte din standardele 
comune europene privind raportarea și diseminarea 
indicatorilor de performanță financiară și socială ai 
instituțiilor de microfinanțare.
Pentru a oferi o mai bună înțelegere a indicatorilor 
prezentați în studiu, alături de tabele și grafice 
sunt incluse comentarii, iar secțiunea Glosar 
oferă informații detaliate cu privire la formulele și 
metodologia utilizate pentru calculul indicatorilor 
care stau la baza analizei.

Datele colectate pentru studiu au fost auto-raportate 
de către cele 41 IMF-uri participante2  și se referă la 
activitatea de microfinanțare desfășurată în perioada 
2019-2020. Datele au fost procesate pentru a permite 
compararea valorilor de referință ale organizațiilor 
cu alte instituții financiare de microfinanțare care au 
vechime de operare și dimensiune similară în ceea 
ce privește portofoliul de microîmprumuturi active 
la finalul anului de raportare. În acest scop, a fost 
adoptată următoarea segmentare a IMF-urilor.

1	 Cele	 25	 CAR-uri	 membre	 în	 Asociația	 Uniunilor	 de	 Credit	
din Regiunea Vest (AsCAR-RV) au raportat  indicatorii financiari în mod 
consolidat,	 fiind	 considerate	 în	 cadrul	 prezentului	 studiu	 ca	 o	 singură	
entitate,	 aflată	 în	 categoria	 IMF	 mari	 	 cu	 mai	 mult	 de	 20	 de	 ani	 de	
activitate.
2	 Numărul	 de	 17	 IMFuri	 participante	 care	 este	 menționat	 in	
cadrul	studiului	include:	15	IFNuri,	AsCAR-RV	ca	o	singură	entitate	și	CAR	
CFR Râmnicu Vâlcea.

Perioada de activitate operațională:

IMF Noi/Tinere: până la 8 ani de activitate operațională 
în microfinanțare;
IMF Mature: între 9 și 20 de ani de activitate în sectorul 
microfinanțării;
IMF cele mai Longevive și Bine Stabilite: 20+ ani de 
activitate operațională în sectorul microfinanțării.

Notă:	Cele	25	de	case	de	credit	membre	ale	Asociației	CAR	din	Regiunea	
Vest	(AsCAR-RV)	au	furnizat	toate	datele	și	indicatorii	consolidați	pentru	
toți	membrii	săi,	prin	urmare,	pe	baza	criteriilor	de	segmentare,	membrii	
AsCAR	–	RV	au	fost	considerați	ca	o	IMF	mare,	cu	durata	de	functionare	
mare (bine stabilite). 

Introducere

2019

16 17

2020

IFN Mici

IFN Medii

IFN Mari

2

5

99

2

6

2019

16 17

2020

IMF Noi / Tinere

IMF Mature

IMF Bine-Stabilte

5

3

88

6

3

Dimensiune:
IMF Mică: Portofoliu brut al microîmprumuturilor sub 
2 Milioane EURO;
IMF Medie: Portofoliu brut al microîmprumuturilor 
între 2 și 8 Milioane EURO;
IMF Mare: Portofoliu brut al microîmprumuturilor 
peste 8 Milioane EURO.
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Indicatori de acoperire geograficA 
Si accesibilitate1
ACOPERIRE GEOGRAFGICA
Tabelul și diagrama de acoperire geografică permit identificarea regiunilor din România în care cele 17 IMFuri 
participante la studiu au 343 agenții operaționale, care promovează și distribuie microcredite și servicii de 
educație financiară și sprijin pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor.

Cele opt Regiuni de dezvoltare ale Romaniei Numărul de agenții operaționale 
în decembrie 2020

Reg. Sud-Est: Tulcea, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău and Constanța 9

Reg. Nord-Est: Iași, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău and Vaslui 12

Reg. București - București și județul Ilfov 15

Reg. Sud - Muntenia: Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu și 
Teleorman

19

Reg. Sud-Vest Oltenia: Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt și Dolj 45

Reg. Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj 46

Reg. Centru: Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna și Brașov 48

Reg. Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș 149

Total 343

Se observă că distribuția geografică a agențiilor instituțiilor de microfinanțare participante la studiu este 
inegală, prezentând un dezechilibru important între regiunile țării, cu regiunea vest (cea mai bine acoperită), 
urmată de regiunile sud-vest, nord-vest și centru și, la mare distanță, de cele mai sărace și mai puțin dezvoltate 
regiuni din estul și sudul țării.

peste 100 de agenții MF

30-40 agenții MF

5-15 agenții MF
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Indicator / An 2019 2020

Valoare totală Totală a Portofoliului Activ ( Mii lei) 1,703,016 1,869,075

IMF - Mică 17,585 17,474

IMF - Mijlocie 81,951 115,454

IMF -Mare 1,603,480 1,736,147

Număr Total Clienți activi 106,719 103,508

IMF - Mică 1,551 3,153

IMF - Mijlocie 4,166 2,087

IMF -Mare 101,002 98,268

Valoarea medie a portofoliului/ client (Lei) 15.958 18.057

Valoarea portofoliului brut de microcredite la sfârșitul anului 2020 a înregistrat o creștere de 9.75% față de 
decembrie 2019, valoarea medie a portofoliului pe client activ  s-a majorat cu 13%. În schimb,  numărul de clienți 
activi a înregistrat o scădere de 3%.

Valoarea totalA a portofoliului brut de credite Si numArul împrumuturilor active 
în decembrie 2019 Si 2020

2019

Valoare totala portofoliu activ mii RON
Nr. Total clienti activi (dreapta)

2020

1,703,016
1,869,075

100,000

200,000

106,719 103,508
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Indicator / An 2019 2020

Valoare Portofoliu  AGV Th.RON (stânga) 1,112,337 1,231,390

Număr Clienți Activi AGV ( dreapta) 56,475 61,744

Valoarea medie a porofoliului AGV/ client (RON) 19,696 19,943

La sfârșitul anului 2020, portofoliul de microcredite 
acordate pentru finanțarea activităților generatoare 
de venituri reprezintă 66% din valoarea totală a 
portofoliului IMF participante la studiu și 60% din 
numărul total de clienți activi.

De remarcat este faptul că în perioada pandemiei 
(2020),  valoarea  portofoliului  pentru finanțarea 

activităților generatoare de venit  a crescut cu 10.70%,  
iar numărul de clienți activi era în decembrie 2020  cu 
9.33% mai mare  decât  în decembrie 2019.

Valoarea medie a portofoliul per client activ la finalul 
anului 2020, de 19.943 RON, a înregistrat o creștere de 
doar 1,26 % față de 2019. 

Indicatorii activitATii de microfinanTare pentru finanTarea 
activitATilor generatoare de venit (AGV)

2019

Valoare portofoliu AGV Mii RON

2020

 1,098,064
 1,219,438 

50,000

60,000

56,444
61,717
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Distribuția geografică a agențiilor instituțiilor de 
microfinanțare participante la studiu este inegală, 
prezentând un dezechilibru important, cu o acoperire 
redusă în cele mai sărace și mai puțin dezvoltate 
regiuni din estul și sud-estul țării.

În perioada 2019 -2020, trendul crescător al valorii 
portofoliului brut de credite s-a diminuat comparativ 
cu perioada anterioară 2016-2018 datorită, în principal, 
contextului economic și restricțiilor generate de criza 
COVID 19. Astfel, s- a înregistrat o creștere modestă a 
portofoliului, cu 10% în 2020 față de 2019 și o diminuare 
a numărului de clienți activi cu 3%.   Valoarea medie a 
portofoliului per client activ a înregistrat o creștere de  
13.16%, de la 15.958 Ron în 2019 la 18.057 Ron în 2020, 
datorată majorării ponderii împrumuturilor pentru 
activități generatoare de venit.

În decembrie 2020, valoarea  portofoliului de 
împrumuturi pentru activități generatoare de venit 
reprezintă 66% din total și a înregistrat o creștere de  
10.7% față de 2019, iar  numărul de clienți activi AGV 
a crescut  cu 9.33% și a generat creșterea de 1,26% a 
valorii medii a portofoliului per client activ,  la 19.943 
Ron. 

Creșterea AGV se datorează în principal măririi cererii 
de produse financiare pe termen scurt, factoring, 
scontare  pentru finanțarea activităților generatoare 
de venituri și disponibilității resurselor financiare 
și a garanțiilor de la investitorii sociali, accesate 
prin programele de microfinanțare ale Uniunii 
Europene prin Fondul European de Investiții: Progress 
Microfinance și Employment and social innovation 
(EaSI).

CAPITOLUL 1. Principalele concluzii
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Indicator / An 2019 2020

Valoare totală Totală Imprumuturi  Noi/An ( Mii Lei) 1,481,234 1,363,672

IMF - Mică  45,940 54,938

IMF - Mijlocie 79,219 129,546

IMF -Mare - mii lei 1,356,075 1,179,188

Număr Total  Imprumuturi Noi/An 84,724 68,394

IMF - Mică 4,225 1,859

IMF - Mijlocie 2,633 5,888

IMF -Mare 77,866 60,647

Valoare medie Imprumut  (Lei) 17,483 19,938

Valoarea totală și numărul creditelor noi acordate pe an, grupate în funcție de dimensiunea organizației de 
microfinanțare:

Indicatori de activitate2
Valoarea Si numArul creditelor noi 
acordate în perioada  2019 Si 2020

În 2019, IMF participante la studiu au acordat 85 de mii 
de credite cu o valoare totală totală care s-a apropiat 
de 1,5 miliarde lei. nInfluențate de contextul socio-
economic afectat de pandemia COVID 19, valoarea 
totală și numărul împrumuturilor acordate de către  
instituțiile de microfinanțare participante la studiu 

s-a diminuat  în 2020 comparativ cu 2019. Astfel, 
numărul împrumuturilor noi acordate în 2020 față de 
2019 a scăzut cu 19,27%,  cu o valoare totală  în scadere 
cu 7,94%.
 
Valoarea medie a microcreditului acordat în 2020 este 
de 19.938 Ron, cu 14.04% mai mare față de valoarea 
medie din 2019.

2019

Valoarea totala a microimprumuturilor noi acordate in an (Mii Lei)

2020

 1,481,234 
 1,363,672

80,000

60,000
84,724

68,394
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Indicator / An 2019 2020

Valoarea microîmprumuturilor noi acordate pe parcursul anului  pentru 
Activitati Generatoare de Venit (AGV)  Mii Lei 

1,099,480 1,054,395

Numarul microîmprumuturilor noi acordate pe parcursul anului  pentru 
Activitati Generatoare de Venit (AGV) 

22,716 20,606

Valoarea medie a microîmprumuturilor noi acordate pe parcursul anului  pentru 
Activitati Generatoare de Venit (AGV)

48,401 51,169

Valoarea Si numArul creditelor noi acordate în perioada  2019 Si 2020 
pentru finanTarea ActivitATilor Generatoare de Venit (AGV)

La sfârșitul anului 2020, valoarea noilor 
microîmprumuturi destinate finanțării activităților 
generatoare de venituri reprezintă 77% din valoarea 
totală a microîmprumuturilor acordate pe parcursul 
anului și 30% din numărul total de împrumuturi noi, în 

creștere față de 2019. Valoarea medie a împrumuturilor 
noi acordate în 2020 pentru AGV s-a majorat cu 6% față 
de 2019.

2019

Valoarea imprumuturi noi acordate pt AGV - Mii Lei

2020

 1,093,120  1,051,020

25,000

20,000
22,716 20,606
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Indicator / an 2019 2020

PAR 30 Valoare Mii Lei % Valoare Mii Lei %

IMF mici 188 1.07% 240 1.37%

IMF mijlocii 6,175 7.54% 6,175 5.35%

IMF mari 149,459 9.57% 157,483 9.30%

Indicator / an 2019 2020

PAR 90 Valoare Mii Lei % Valoare Mii Lei %

IMF mici 117 0.67% 16 0.09%

IMF mijlocii 3,202 3.91% 4,129 3.58%

IMF mari 95,315 6.11% 106,384 6.28%

Total 98,635 5.94% 110,529 6.05%

In perioada pandemiei (2020), în ciuda așteptărilor 
negative, calitatea portofoliului instituțiilor de 
microfinanțare participante la studiu s-a menținut 
apropiată de nivelul anului precedent (2019). 
Portofoliul la risc la 30 de zile (PAR30) la finalul anului 

2020 s-a diminuat cu 0.34%, iar PAR 90  a crescut 
doar cu 0.15%, ceea ce confirmă validitatea măsurilor 
de finanțare responsabilă luate în această perioadă 
pentru protecția organizațiilor  și a clienților.

Portofoliu la risc (PAR)  al 30 Si 90 zile pentru 2019 Si 2020 pe IMF 

mici, mijlocii Si mari
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Indicator IFN-uri cu  mai 
mult de 20 de ani 

de activitate

IFN-uri mature 
cu 9-20 de ani 
de activitate

IFN-uri tinere și noi 
cu 4-8

Ani de activitate 127 122 147

Sustenabilitatea operațională în anul 2020 
(%) 125 120 153

SO este un indicator esențial al performanței unui 
furnizor de microcredite. El indică măsura în care 
un furnizor își acoperă costurile prin veniturile din 
exploatare1.
Pentru a permite o comparație a sustenabilității 
operaționale a instituțiilor de microfinanțare 
românești cu organizații similare din piață, a fost 
adoptată următoarea segmentare în funcție de durata 
de funcționare:
• IFM-uri nou înființate și tinere: până la 8 ani 
de activitate în sectorul microfinanțării;
• IFN-uri mature: între 9 și 20 de ani de 
activitate în sectorul microfinanțării;

1	 Conform	EU	Code	clauza	4.1.15;	SO	se	calculează	utilizând	formula	următoare:	Venituri	din	exploatare/	(cheltuieli	financiare	+	cheltuieli	cu	
provizionarea	creditelor	+	cheltuieli	cu	personalul	+	cheltuieli	administrative)

• IFN-uri cele mai longevive și bine stabilite: 
20+ ani de activitate în sectorul microfinanțării.

Pe fondul creșterii cheltuielilor datorate măsurilor 
de protecție a personalului și a clienților în perioada 
pandemiei, de digitalizare a serviciilor și munca de 
acasă, indicatorul sustenabilității operaționale  s-a 
diminuat  în 2020 cu 2%  față de 2019 pentru IMF cu 
activitate operațională mai mare 9 ani.  În cazul IMF 
tinere și noi, de tip fintech, acestea fiind mai puțin 
afectate în această perioadă datorită modelului de 
business, sustenabilitatea lor operațională a crescut 
cu 6% în 2020 față de 2019.

Indicatorul sustenabilitATii operaTionale (SO) în anii 2019 Si 2020

Indicator / An 2019 2020

Număr de clienți activi 106,719 103,508

Număr de angajați (în echivalent normă întreagă) 879 945

Productivitate medie pe an 121 110

Indicatorul de productivitate a activității de 
microfinanțare a fost calculat ca raport între numărul 
de clienți activi și numărul de angajați în echivalent 
normă întreagă (NI) ai organizației de microfinanțare.

In perioada 2019 – 2020 numărul de angajați ai 
IMF participante la studiu s-a majorat cu 7.51%, în 
contextul scăderii numărului de clienți activi, iar ca 
urmare productivitatea s-a diminuat cu 9.78%.

Productivitatea instituTiilor de microfinanTare în 

perioada 2019 Si 2020
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În 2019, IMF participante la studiu au acordat 85 de mii 
de credite cu o valoare totală totală care s-a apropiat 
de 1,5 miliarde lei. În 2020, influențate de contextul 
socio economic afectat de pandemia COVID 19, 
valoarea totală și numărul împrumuturilor acordate 
s-au diminuat comparativ cu 2019. Astfel, numărul 
împrumuturilor noi acordate în 2020 față de 2019 
a scăzut cu 19,27%  cu o valoare totală în scădere cu 
7,94%.

O parte importantă a noului portofoliu de 
microîmprumuturi acordate pe parcursul anului 
este constituită de împrumuturile pe termen scurt, 
destinate finanțării capitalului de lucru și de serviciile 
de factoring și scontare. 77% din valoarea totală a 
creditelor acordate în 2020 au fost destinate finanțării 
activităților generatoare de venit, cu o creștere de 3%  
față de 2019.
Valoarea medie a microcreditului în 2020 s-a majorat 
cu 5.7% comparativ cu  2019.
 
In perioada pandemiei (2020), în ciuda așteptărilor 
negative, calitatea portofoliului instituțiilor de 
microfinanțare participante la studiu s-a menținut 
apropiată de nivelul anului precedent (2019). 
Portofoliul la risc la 30 de zile (PAR30) la finalul anului 
2020 s-a diminuat cu 0.34%, iar PAR90 a crescut doar 

cu 0.15%, ceea ce confirmă validitatea măsurilor de 
finanțare responsabilă luate în această perioadă 
pentru protecția organizațiilor de microfinanțare și a 
clienților.
 
In perioada analizată se înregistrează o creștere a 
numărului de personal și scăderea productivității, 
datorată în principal modificării proceselor interne de 
analiză și monitorizare prin digitalizarea serviciilor și 
a relației cu clienții.
 
Instituțiile financiare mature și cele cu mai mult de 
20 de ani de activitate au înregistrat o scădere minoră 
de 2% a indicatorului sustenabilității operaționale. în 
cazul IMF tinere și noi, de tip fintech, acestea fiind mai 
puțin afectate în această perioadă datorită modelului 
de business, sustenabilitatea lor operațională a 
crescut cu 6% în 2020 față de 2019.

CAPITOLUL 2: Principalele concluzii
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Impact Indicator / An 1 2 2019 2020

Venit Intern Brut/ an – România (RON)1,2 99,864 96,270

Valoare medie a  imprumutului /an  (Lei) 17,483 19,938

Valoarea medie a împrumutului acordat pentru finanțarea activităților 
generatoare de venit AGV (RON) 48,401 51,169

Valoarea medie a microîmprumutului profesional (RON) 6,157 6,472

Valoarea medie a împrumutului ca % din VIB per capita al României 18% 21%

Valoarea medie a împrumutului acordat pentru finanțarea Activităților 
Generatoare de Venit  ca % din VIB per capita al Romaniei 48% 53%

Valoarea medie a microîmprumutului profesional ca % din VIB per capita al 
Romaniei 6% 7%

1	 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?locations=RO
2	 https://bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

Indicatorul de incluziune socială și economică 
a fost calculat ca raport între valoarea medie a 
împrumutului și valoarea Venitul Intern Brut (VIB) pe 
cap de locuitor (România). În practica actuală, valoarea 
microcreditului mai mic de 150% din VIB / locuitor, 
este considerată a avea impact de incluziune socială 
și economică a beneficiarilor nebancabili finanțați. 
Valoarea medie a împrumutului acordat de 
IMF participante la studiu, și valorile medii ale 
împrumuturilor acordate pentru finanțarea  activităților 

generatoare de venituri și a microîmprumutului 
profesional ca procent  din Venitul Intern Brut pe cap de 
locuitor al României au crescut în perioada analizată. 
În 2020, creditul pentru finanțarea AGV reprezintă 53% 
din VIB/ locuitor, iar creditul profesional destinat  în 
principal îmbunătățirii condițiilor de locuire, educație 
și sănătate reprezintă 7% din VIB/locuitor și, conform 
definiției, are un pronunțat caracter de incluziune 
socială și economică a beneficiarilor nebancabili 
finanțați.

Indicatori de incluziune socialA Si 
economicA – indicatori de impact 3

Incluziunea socialA Si economicA a beneficiarilor de 

microcredite în România

2019 2020

50%

25%

18%
21%

48%
53%

6% 7%

Valoarea medi a ”mprumutului 
% VIB per capita - RO

Valoarea medie a ”mprumutului pentru
 AVG % VIB per capita - RO

Valoarea medi a ”mprumutului 
P % VIB per capita - RO
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Indicator / An 2019 2020

% clienți femei 50% 51%

% clienți femei  ai IFN 45% 46%

% clienți femei ai CAR 55% 55%

Indicatorul incluziunii de gen este calculat ca procent 
al clienților femei în numărul total de clienți activi la 
sfârșitul fiecărui an de analiză. Indicatorul incluziunii 
de gen este inclus în misiunea socială și raportat de34 

dintre cei 41 participanți la studiul de evaluare curent.

INCLUZIUNEA DE GEN

Indicator / An 2019 2020

% Clienți Rurali (total) 34% 33%

% Clienți Rurali ai  IFN 42% 43%

% Clienți Rurali ai CAR 31% 31%

Indicatorul de incluziune a beneficiarilor din zona 
rurală este calculat ca procentul de clienți localizați 
în zonele rurale din numărul total de clienți activi la 
sfârșitul fiecărui an.

Indicatorul incluziunii Clienților Rurali este inclus 
în misiunea socială și raportat de 38 din cei 41 
participanți la studiul de evaluare curent.

Incluziunea beneficiarilor din zona ruralA

2019

% Clienti femei ai IFN

% Clienti femei ai CAR

% Clienti femei

2020

45%
45%

46%
45%

50% 51%

2019

% Clienti Rurali ai IFN

% Clienti Rurali ai CAR

% Clienti Rurali (total)

2020

42%
31%

43%
31%

34% 33%
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Indicator / An 2019 2020

% Clienți întreprinzători începători 17.84% 17.99%

Indicatorul de incluziune a clienților începători 
este calculat ca raportul procentual dintre 
numărul de microcredite acordate pentru activități 
generatoare de venituri antreprenorilor, fermierilor și 
microîntreprinderilor în primele 18 luni de funcționare 
și numărul total de clienți activi la sfârșitul fiecărui an. 

Indicatorul start-up este inclus în misiunea socială și 
raportat de 6 din cei 41 participanți la studiul curent.

Incluziunea întreprinzAtorilor începAtori (start-up)

Principalele tipuri de clienți incluși în declarația de 
misiune a instituțiilor de microfinanțare participante 
la studiu sunt mici fermieri și întreprinzători din 
mediul rural, întreprinzători individuali autorizați, 
întreprinzători începători și microîntreprinderi.
 
Întrucât în perioada 2019-2020, în contextul socio-
economic al pandemiei sectorul de microfinanțare din 
România a înregistrat o diminuare a numărului și a 
valorii microcreditelor acordate pe parcursul anului, o 
parte importantă a noului portofoliu de microcredite 
este destinată clienților vulnerabili, femeilor (51% în 
2020) clienților din mediul rural, în special fermieri 
mici (33% în 2020) și întreprinzătorilor începători și 
microîntreprinderilor (18% în 2020).
 

In 2020, creditul pentru finanțarea AGV reprezintă 53% 
din VIB/ locuitor, iar creditul profesional destinat  în 
principal îmbunătățirii condițiilor de locuire, educație 
și sănătate reprezintă 7% din VNB/locuitor și, conform 
definiției, are un pronunțat caracter de incluziune 
socială și economică a beneficiarilor nebancabili.
 
Valoarea medie a creditului a crescut cu 14% în perioada 
analizată, având o valoare de 21% din VNB pe cap de 
locuitor, semnificativ sub limita de 150%, dovedind 
faptul că instituțiile de microfinanțare participante la 
acest studiu finanțează clienții incluși în declarațiile 
lor de misiune, iar sustenabilitatea financiară a 
sectorului este bine echilibrată de impactul de 
incluziune socială și economică a beneficiarilor.

CAPITOLUL 3: Principalele concluzii
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Impactul Pandemiei COVID 194

Indicator / An Valoare Numar

% Total clienți activi care au solicitat  amânareamânarea rambursării creditelor 
(raportat la dec 2019) 15.54% 4.55%

% clienți activi  AGV care au solicitat  amânareamânarea rambursării creditelor 
Raportat la dec 2019) 23.25% 8%

Indicator / An1 Valoare Numar

% Total credite amânate în PAR 30- aprilie 2021 (raporat la dec 2020) 0.67% 0.38%

% credite amânate AGV în PAR 30- aprilie 2021 (Raportat la dec 2020) 0.96% 0.52%

1	 Număr	respondenți	15	;		25	CAR	membre	ale	As	CAR	–	RV	nu	au	acordat	amanare	la	plata		a	creditelor	in	2020.

In contextul cadrului legislativ adoptat de Guvernul 
României în perioada martie 2020 – decembrie 
2020, menit să reducă impactul economic negativ 
al măsurilor de combatere a răspândirii virusului 
SARS COV 2, unii dintre clienții cu credite în derulare 
contractate la IMF participante la studiu au solicitat 
amânarea plăților creditelor până la finalul anului 
2020. Aceștia reprezintă 4.55% dintre clienții activi 
și 15,54% din valoarea totală a portofoliului activ de 
credite.

Printre aceștia  s-au  numărat 8% dintre clienții activi  
AGV, reprezentând 23,25% din valoarea portofoliului de 
credite destinate finanțării  activităților generatoare 
de venit, care  au beneficiat de moratoriul instituit de 
noul cadru legislativ, amânându-și plata creditelor 
până în decembrie 2020.

Calitatea portofoliului de credite care au beneficiat 
de cadrul legislativ din perioada de urgență și și-au 
amânat rambursarea creditelor este bună, doar 0.38% 
dintre clienți, reprezentând 0.67% din valoarea totală 
totală a portofoliului  în decembrie 2020,  au înregistrat 
dificultăți în rambursarea creditelor amânate și se 
regăsesc în PAR 30 în aprilie 2021.  Un procent  mai 
mare   de credite în PAR 30  a fost  înregistrat dintre 
beneficiarii creditelor pentru finanțarea activităților 
generatoare de venit, astfel 0.52% reprezentând 0.96% 

din portofoliul de credite AGV în decembrie 2020,  se 
regasesc în PAR 30 în aprilie 2021.

Portofoliul de credite amânate care se reaseste in PAR 
30 la aprilie 2021,  reprezintă clienții IMF grav afectați 
în timpul crizei și, prin urmare, sunt  evaluați  continuu 
și beneficiază de asistență in procesul de redresare.

Valoare portofoliu Si NumAr clienTi care Si-au amânat plata ratelor 

creditelor contractate (OUG 30/memorandum privat, etc);

PAR 30 - aprilie 2021 pentru portofoliu amânat
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Indicator / An 1 2019 2019, 
% din total 

respondenți

2020 2020, 
% din total 

respondenți

Cerere de credit /aplicație online 5 33% 7 47%

Transmitere/ Recepționare  documente online 5 33% 12 80%

Semnătură digitală a cererii credit 2 13% 5 33%

Proces analiză și aprobare credit online 5 33% 9 60%

Semnare contracte online cu semnătură digitală 2 13% 4 27%

Acordare împrumut și rambursare on line 4 27% 8 53%

1	 Numar	respondenți	39	din	41	participanți	la	studiu

Procesul de digitalizare inițiat de IMF încă din 2016 
s-a accelerat în 2020. Astfel,   în 2020, 80% dintre 
IMF participante la studiu  transmit și primesc 
documentele dosarului de credit online față de 33% 
în 2019, 60% au digitalizat procesul de analiză  și 
aprobare credit față de 33% în 2019,  iar  acordarea și 
rambursarea online a creditului a devenit practică 

curentă la 53% dintre respondenți în 2020 față de 27% 
în 2019. 

Digitalizarea IMF

53%
27%

27%
13%

60%
33%

33%

33%

33%

80%

47%

13%

Semnare contracte online cu 

Transmitere documente online

2020 2019
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Asteptări Post Pandemie1 creștere/
dezvoltare

stagnant scădere/ 
regres

Piața de Microfinanțare din România:  14 Creștere/ 
dezvoltare; 1- Scădere/regres 93% 0 7%

Organizația/ instituția de microfinanțare:  15 Creștere/ 
dezvoltare 100% 0 0

1	 Număr	respondenți	39	din	41	participanți	la	studiu

Stadiul de certificare  a conformării 
Instituțiilor de Microfinanțare din 
România  cu  clauzele Codului European 
de  Bună Conduită pentru  Acordarea de 
Microcredite: Total  41

Certificat: 20 In proces de  certifi-
care: 8

Nu s-a inițiat pro-
cesul de certificare: 

13

Aurora, BTMic,  BCR 
SF,  FAER, Mikroka-
pital, OMRO, Patria 

Credit, Romcom, 
UTCAR-RV (11), CAR 

CFR RV

Instant Factor-
ing, Omnicredit, 
Ro Credit,  UT-

CAR-RV(4), Simplu 
Credit 

Adwisers, Lam IFN, 
LAM Inv, UTCAR – 

RV (10)

Stadiul de certificare  a conformării 
Institutiilor de Microfinanțare 
participante la studiu cu claluzele 
Codului European de  Bună Conduită 
pentru  Acordarea de Microcredite - % 
din total

48.78% 19.51% 31.71%

In ceea ce privește evoluția post-pandemie a pieței 
de microfinanțare,  IMF participante la studiu 
sunt optimiste, astfel 93% consideră  că piața de 
microfinanțare va crește, se va dezvolta și diversifica, 

iar  toți participanții consideră că  IMF participante 
la studiu vor crește și se vor dezvolta în perioada 
următoare.  

Codul European de Bună Conduită pentru Acordarea 
de Microcredite1 [1] reprezintă standardul de calitate al 
Instituțiilor de Microcreditare din Europa. Procesul de 
certificare sprijinit și asistat financiar de Programul 
EaSI al CE asigură accesul la resurse financiare prin 
programul EaSI de microfinanțare și de asistență 
tehnică. 

68% dintre IMF participante la studiu sunt certificate 
sau în proces de certificare.  De altfel,  21 de IMF din 

1	 European	Code	of	Good	Conduct	for	Microcredit	Provision	-	Employment,	Social	Affairs	&	Inclusion	-	European	Commission	(europa.eu)
Total	IMF	certificate	din	EU+	la	1	iunie	2021:	56,	dintre	care	MFI	certificate	din	Romania	la	1	iunie	2021:	21	(din	care	11	CAR	:	37,5%	din	total

2	 Microfinanza	Rating	website:	https://www.mf-rating.com/reports/

România, cel mai mare grup național, au obținut 
deja certificatul de conformare cu clauzele Codului, 
reprezentând 37,5% din totalul  IMF europene 
certificate la nivelul lunii iunie 2021.
Calitatea proceselor si operatiunilor IMF din Romania 
este confirmata si de ratingurile acordate de MFR IFM-
urilor din Romania clasificate ca BB+ si B+ stabile2.

ASteptAri Post Pandemie ale InstituTiilor de MicrofinanTare
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Indicator Studiu de Evaluare a 
sectorului de microfinanțare 

din România
2019-2020 (2019)

Microfinance în 
Europe: Survey 

report 2020 (2019)1 

Valoarea medie a portofoliului de împrumutului 
acordat pentru finanțarea activităților generatoare de 
venit (AGC) AGV (Euro)/client

4,121 6,145

Valoarea medie a portofoliului de împrumut 
profesional (P) (Euro)/client

2,460 2,420

Valoarea medie a împrumutului acordat pentru 
finanțarea activităților generatoare de venit (AGV) ca % 
din VIB per capita al Romaniei

53% 43%

Valoarea medie a microîmprumutului profesional (P) 
ca % din VIB per capita al Romaniei

7% 22%

Portofoliu la Risc (PAR 30) 8,72% 10,6%

Sustenabilitatea operațională (SO) 132% 110%

% femei client în portofoliu 50% 41%

%  clienți din mediul rural în portofoliul 34% 41%

1	 Microfinance	în	Europe:	Survey	Report	2020	edition;	European	Microfinance	Network	and	Microfinance	Centre	

Indicatorii de performanță din 2019 ai IMF-urilor 
românești care participă la studiu în comparație cu 
indicatorii europeni, prezentat în tabelul de mai sus 
dezvăluie caracteristicile de incluziune socială și 
financiară din sectorul microfinanțare românesc. 
Astfel, soldul mediu al împrumuturilor AVG în România 
este cu 30% mai mic decât indicatorul european, 
reprezentând 53% din VNB / locuitor în România.

Valoarea soldului împrumutului personal pe client 
este aproape egal în România comparativ cu Europa, 
Euro 2460, dar reprezintă doar 7% din VNB / locuitor al 
României, care este de 3 ori mai mic decât în Europa. 
Chiar daca procentul de clienți din mediul rural în 
România este cu 7% mai redus decât în Europa, femeile 
cu microcredite reprezintă cu 50% din portofoliul de 
credite brute, cu 9% mai mare decât al organizatiilor 
similare europene. 

1	 Lista	IMF	certificare	si	raporte	de	rating	al	MFR:		https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21452&langId=en’	
MFR	Reports	-	Financial	&	Social	Ratings	&	Assessments	•	MFR	(mf-rating.com)

Influențate de cerințele investitorilor și susținute prin 
asistenta tehnică implementată în cadrul programului 
EaSI, calitatea portofoliului și indicatorii OSS s-au 
îmbunătățit în ultimii ani, atingând niveluri mai 
bune decât media europeană. Această îmbunătățire 
se datorează și certificării IMF românești / înscrierii 
în procesul de certificare în acord cu Codul european 
de bune practici în microfinanțare. Subliniem că cele 
21 IMF din România care au obținut deja certificatul 
de conformitate cu clauzele Codului formează cel mai 
mare grup național, reprezentând 37,5% din totalul 
european al IMF certificate până în iunie 2021. Această 
tendință pozitivă este confirmată și de ratingurile 
acordate de Microfinanza Rating (MFR)1  IMFurilor din 
România, clasificate ca stabile BB + și B +.

În sinteză, considerăm că sectorul IMF din România 
a înregistrat o evoluție pozitivă, având un impact 

Indicatori comparativi de referinTA  ai sectorului 
european de microfinanTare 5



24

În perioada analizată în cadrul acestui studiu, sectorul 
de microfinanțare din România s-a confruntat cu 
cea mai mare provocare de la criza financiară din 
2009-2012, cauzată de pandemia COVID 19. În 20201 
[1], economia României s-a contractat cu 3.9%,  însă a 
recuperat puternic în al doilea trimestru al lui 2021. 
PIB-ul real a crescut cu 2,8% trimestrial, susținut în 
principal de consumul privat și de investiții.

În 2020, pe lângă instrumentele financiare EaSI, FEI 
și Comisia Europeană lansează noi măsuri de sprijin 
COVID-19 în cadrul Instrumentului de garantare 
EaSI pentru a spori accesul la finanțare pentru 
personae fizice, micro întreprinderi și întreprinderi 
sociale afectate de consecințele socio-economice 
ale pandemiei de coronavirus, pentru atenuarea 
constrângerilor de fond de rulment și de lichiditate ale 
beneficiarilor finali vizați de programul EaSI.
 
Impactul stării de urgență și al măsurilor de prevenire 
și de distanțare socială, dar și de protecție a persoanelor 
și întreprinderilor mici și mijlocii afectate de criză 
asupra performanței IMF participante la studiu, 
reprezentative pentru sectorul de microfinanțare din 
România, s-a resimțit prin  scăderea valorii totale 

1 Economic forecast for Romania | European Commission (europa.eu)

și a numărului împrumuturilor acordate în 2020 
comparativ cu 2019. Astfel, numărul împrumuturilor 
noi acordate în 2020 față de 2019 a scăzut cu 19,27%,  
cu o valoare totală în scădere cu 7,94%.
 
O parte importantă a noului portofoliu de 
microîmprumuturi acordate pe parcursul anului 
este constituită de împrumuturile pe termen scurt, 
destinate finanțării capitalului de lucru, factoring și 
scontare, 77% din valoarea totală a  creditelor acordate 
în 2020 au fost destinate finanțării activităților 
generatoare de venit, cu o creștere de 3%  față de 2019. 
Valoarea medie a microcreditului în 2020 s-a majorat 
cu 5.7%, comparativ cu  2019.
 
In perioada pandemiei (2020) în ciuda așteptărilor 
negative, calitatea portofoliului instituțiilor de 
microfinanțare participante la studiu s-a menținut 
apropiată de nivelul anului precedent (2019). 
Portofoliul la risc la 30 de zile (PAR30) la finalul anului 
2020 s-a diminuat cu 0.34%, iar PAR90 a crescut doar 
cu 0.15%. Aceasta confirmă validitatea măsurilor 
de finanțare responsabilă luate în această perioadă 
pentru protecția organizațiilor de microfinanțare și a 
clienților.

Concluzii finale ale studiului de evaluare a 
sectorului de microfinanTare din România în 
perioada 2019-2020

social semnificativ, deoarece la 5 din cei 8 indicatori 
comparați, performanța IMFurilor românești în 2020 
se situează peste nivelul mediu înregistrat la nivel 
European în perioada dificilă a anului pandemic 
2020 (indicatorii:  Valoarea medie a portofoliului de 
împrumut profesional, Valoarea medie a împrumutului 
acordat pentru AGV ca % din VIB per capita al 

Romaniei, Portofoliu la Risc (PAR 30), Sustenabilitatea 
operațională (SO) și % femei client în portofoliu). 
Subliniem deasemenea creșterea calității și eficienței 
activității sectorului IMF românesc, illustrate de 
indicatorii PAR30 și SO, cu o performanță peste nivelul 
mediu european.
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Un procent de 4.55% dintre clienții IMF participante la 
studiu, reprezentând 15,54% din valoarea totală totală a 
portofoliului de credite, au solicitat amânarea plăților 
creditelor în derulare până la finalul anului 2020. Dintre 
aceștia doar 0.38% dintre clienți, reprezentând 0.67% 
din valoarea totală totală a portofoliului  în decembrie 
2020,  au înregistrat dificultăți în rambursarea 
creditelor amânate și se regăsesc în PAR 30 în aprilie 
2021.  Un procent  mai mare   de credite în dificultate 
a fost  înregistrat dintre beneficiarii creditelor 
pentru finanțarea activităților generatoare de venit, 
astfel 0.52%, reprezentând 0.96% din portofoliul de 
credite AGV în decembrie 2020,  se regăsesc în PAR 
30 la nivelul lunii aprilie 2021. Portofoliul de credite 
amânate care se reaseste in PAR 30 la aprilie 2021,  
reprezintă clienții IMF grav afectați în timpul crizei și, 
prin urmare, sunt  evaluați  continuu și beneficiază de 
asistență in procesul de redresare.
 
In perioada 2019-2020, în contextul socio-economic al 
pandemiei, sectorul de microfinanțare din România 
a înregistrat o diminuare a numărului și a valorii 
microcreditelor acordate pe parcursul anului. O parte 
importantă a noului portofoliu de microcredite a 
fost destinată clienților vulnerabili: femeilor (51% în 
2020), clienților din mediul rural, în special fermieri 
mici (33% în 2020) și întreprinzătorilor începători și 
microîntreprinderilor (18% în 2020).
 
Instituțiile financiare de microfinanțare mature și cele 
cu mai mult de 20 de ani de activitate au înregistrat o 
scădere minoră de 2% a indicatorului sustenabilității 
operaționale. În cazul IMF tinere și noi, de tip 
fintech, fiind mai puțin afectate în această perioadă 
datorită modelului de business, sustenabilitatea lor 
operațională a crescut cu 6% în 2020 față de 2019.
 
Creditul pentru finanțarea AGV reprezintă 53% din 
VIB/ locuitor, iar creditul profesional destinat  în 
principal îmbunătățirii condițiilor de locuire, educație 
și sănătate reprezintă 7% din VIB/locuitor și, conform 

definiției, are un pronunțat caracter de incluziune 
socială și economică a beneficiarilor nebancabili ai 
IMF.
 
68% dintre IMF participante la studiu sunt certificate 
sau în curs de certificare cu codul european de 
bună conduită pentru furnizarea de microcredite, 
standardul de calitate al IMF europene. De altfel 21 
de IFM din România, cel mai mare grup național, au 
obținut deja certificatul de conformitate cu clauzele 
Codului, reprezentând 37,5% din totalul IFM europene 
certificate până în iunie 2021.
Această tendință pozitivă este confirmată și de 
ratingurile acordate de MFR IFM din România, 
clasificate ca stabile BB + și B +.

Procesul de digitalizare inițiat de IMF încă din 2016 
s-a accelerat în 2020. Astfel,   în 2020, 80% dintre IMF 
participante la studiu transmit și primesc documentele 
dosarului de credit online, față de 33% în 2019;  60% au 
digitalizat procesul de analiză și aprobare credit față 
de 33% în 2019, iar acordarea și rambursarea online a 
creditului a devenit o practică curentă la 53% dintre 
respondenți în 2020 față de 27% în 2019.
 
IMF participante la studiu sunt optimiste în ceea 
ce privește evoluția post-pandemie a pieței de 
microfinanțare, astfel 93% dintre respondenți 
consideră că piața de microfinanțare din România va 
crește și se va diversifica și toți participanții consideră 
că  organizațiile de microfinanțare se vor dezvolta în 
perioada următoare. 

Analiza comparativă a evoluției sectorului IMF 
din România în contextul european al sectorului 
de microfinanțare relevă o evoluție pozitivă și un 
impact social semnificativ, ilustrate de performațe  
peste media europeană pentru 5 din cei 8 indicatori 
analizați, precum și de creșterea calității și eficienței 
activității sectorului IMF românesc.
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Împrumutați activi 
Reprezintă persoanele care au în prezent împrumuturi 
în curs de rambursare la furnizori de microcredite sau 
sunt principalii responsabili de rambursarea oricărei 
părți din portofoliul brut de credite. Persoanele 
care au împrumuturi multiple de la un furnizor de 
microcredite ar trebui contabilizate ca împrumutat 
unic.

Indicatorul de incluziune socială și economică 
Valoarea medie a împrumutului acordat 
pentru activități generatoare de venituri și a 
microimprumutului profesional ca procent  din 
Venitul Intern Brut pe cap de locuitor al României

Portofoliul la Risc la 30/90 zile
Portofoliul la risc se referă la valoarea tuturor 
creditelor în derulare pentru care una sau mai multe 
plăți de rambursare sunt întârziate cu mai mult de un 
anumit număr de zile: 30/90

Portofoliul brut de credite
Reprezintă soldul principalului tuturor creditelor în 
derulare, incluzând creditele la zi, creditele cu plăți 
întârziate și creditele restructurate, dar nu și creditele 
care au fost eliminate din contabilitate sau dobânzile 
de încasat.

Instituție de Microfinanțare (IMF)
Instituție Financiară Nebancară sau Asociație Casă de 
Ajutor Reciproc cu portofoliu major de microcredite, 
înregistrată și licențiată de Banca Națională a 
României în conformitate cu legea 93/2009. 

Număr de microcredite acordate
Număr de noi microcredite acordate în perioada de 
analiză.

Indicatorul sustenabilității operaționale
Indicatorul sustenabilității operaționale indică în 
ce măsură un furnizor de servicii de microfinanțare 
își acoperă costurile prin intermediul veniturilor din 
exploatare. Acesta se calculează utilizând formula 
următoare: Venituri din exploatare/ (Cheltuieli 
financiare+Cheltuieli cu provizioanele pentru pierderi 
din creante + Cheltuieli de personal Cheltuieli 
administrative) 
 
Productivitatea
Indicator calculat ca raport al numărului de clienți 
activi și numărul de personal, în echivalent de normă 
întreagă, la finalul perioadei de analiză.

Număr de Personal
Numărul de personal, în echivalent de normă întreagă 
se calculează ca raport între numărul total de ore 
plătite și numărul de ore care reprezintă norma 
întreagă în perioada de analiză.
 
Valoarea microîmprumuturilor acordate 
Reprezintă valoarea tuturor creditelor noi acordate pe 
parcursul perioadei de analiză.

Valoarea medie a împrumuturilor acordate
Valoarea împrumuturilor acordate pe parcursul anului, 
raportat la numărul de credite acordate pe parcursul 
anului de analiză.

Glosar  termeni
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InstituTiile Financiare participante la studiul de 
evaluare a sectorului de microfinanTare din România

ADWISERS FINANCIAL IFN SA 
HQ address: Intrarea Gliei, Nr. 4, Sector 1 Bucuresti
Telephone : +40371 367 611
E-mail: office@adwisers.ro
http://www.adwisers.ro/

Societatea de Microfinantare Aurora IFN SA
HQ address: Str. M. Kogalniceanu nr.4, Et.2, 330016, 
Deva, jud. Hunedoara
Telephone: +40 374086435
http://www.aurora.com.ro/

BCR Social Finance IFN S.A
HQ address: Str. Calea Victoriei, Nr.15, etaj 8, 
Sector 3, Bucuresti. 
Telefon: +4021 212 0730, +4021 212 0731
Email: info@bcr-socialfinance.ro
https://www.bcr-socialfinance.ro

INSTANT FACTORING IFN SA 
HQ address: Str. Nicolae G. Caramfil, Nr. 49, etaj 4, cam-
era 9, Sector 1, Bucuresti
Telephone: +40786 090 382
https://www.instantfactoring.com

Societatea de Finantare FAER IFN S.A.
HQ address: Str. Apelor, Nr. 5, 545300, Reghin, jud. 
Mures, Tel/Fax: +40 265 511 393/ 265 513 728; 
Mobil: +40745372540
Email Sediul Central: reghin@faer.ro
www.faer.ro/societatea/contact/

SOCIETATEA DE FINANTARE RURALA LAM IFN SA
HQ address:, Str. Grof Miko Imre, Nr.1, Sfântu Gheorghe, 
Jud. Covasna
Telephone: +40 267-311-300
Email: lamsa@lamilieni.ro
http://www.microcreditlam.ro

LAM in-Vest IFN SA
HQ address:, Str. Grof Miko Imre, Nr.1, Sfântu Gheorghe, 
Jud. Covasna
Telephone: +40 267-311-300
Email: lamsa@lamilieni.ro
http://www.microcreditlam.ro

BT MICROFINANTARE IFN SA
HQ address: Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 43, parter, 
camera 10, cod postal 013685, Sector 1, Bucuresti
Telephone: +40 374 697 673
Email: office@btmic.ro
 https://www.btmic.ro/
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PATRIA CREDIT IFN SA 
HQ address: Şos. Pipera, Nr.42, Etaj 7, 020112, Sector 2, 
Bucuresti
Telephone: +40 21 304 00 64 / Fax:+ 40 21 222 11 38
Email: office@patriacredit.ro
https://www.patriacredit.ro

ROCredit IFN SA 
HQ address: Str. Tudor Vladimirescu, Nr.34, Baia Mare, 
Jud. Maramures
Telephone: +40362404948/+40362809995
Email: rocredit@rocredit-ifn.ro
http://www.rocredit-ifn.ro

UTCAR Regiunea Vest
HQ address: Str. M. Kogalniceanu, Nr.4, Deva, Jud. 
Hunedoara
Telephone: +40254219580
Email: office@utcar.ro
www.utcar.ro

SIMPLU CREDIT IFN SA
HQ address: Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, 
mezanin, zona 6, sector 1, Bucuresti
Telephone: +40 021 9775 
Email: office@simplucredit.ro
https://www.simplucredit.ro/

IFN ROMCOM SA 
HQ address: Str. Gheorghe Doja, Nr. 49/A, 410169, Oradea, 
Jud. Bihor
Telephone: +40359173300
Email: office@romcom.ro
https://romcom.ro/

OMRO IFN SA 
HQ address: Bd. 1 Dec. 1918, Nr. 183, parter, 540528, Târgu 
Mureș, Jud. Mureș
Telephone/Fax:+40265.263.644/+40265.263.640
Email: office@omro.ro
https://www.omro.ro

OmniCredit
HQ address: Strada Dr. Iacob Felix, Nr.55, Et.4, Sector 1, 
Bucuresti
Telephone: +40731 005 336
https://omnicredit.ro

Mikro Kapital IFN SA 
HQ address: Str. Păcurari, Nr. 53, Iasi, Jud. Iasi
Telephone: +40374 824 090
Email: info@mikrokapital.ro
https://mikrokapital.ro
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Asociatia C.A.R. C.F.R. Ramnicu Valcea
HQ address: Ramnicu Valcea, str. Gib Mihaescu, nr.5, bl. 
F2, Sc.A, Ap.1, Jud. Valcea
Telephone: +40.723.518.645
Email: carcfr@live.com
http://carcfrvalcea.ro/

Studiu realizat de Maria Doiciu, consultant și facilitator 
al Grupului de lucru pentru Microfinanțare din România 
și echipa Eurom Consultancy and Studies, cu asistența 
și sprijinul  Asociației de Microfinanțare din România 
și al proiectului ”EU-level NGOs networks active in the 
promotion of social inclusion and poverty reduction or 
microfinance and social enterprise finance”, implemen-
tat de Microfinance Centre.



Acest raport a primit sprijin financiar din partea Programului Uniunii Europene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială (Employment and Social Inno-
vation) „EaSI” (2014-2020). Pentru informații suplimentare consultați: http://ec.euro-
pa.eu/social/easi 

Informațiile conținute în această publicație nu reflectă neapărat poziția oficială a 
Comisiei Europene.

Asociatiei de MicroFinantare din Romania

Raport realizat cu asistență și si sprijin  din partea:

Proiectului ”Rețelele ONG-urilor la nivel european active în promovarea socială 
incluziunea și reducerea sărăciei sau microfinanțarea și finanțarea întreprinderilor 
sociale ”, implementat de Asociația Europeană Microfinance Centre (MFC).


