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Bucureşti, 4 octombrie 2006 – Astăzi are loc lansarea oficială a Companiei de Factoring IFN SA, 

prima societate din România, specializată în astfel de servicii, membră a Factor Chain International 

(FCI). Compania a fost înfiinţată de Intermarket Bank Viena şi Banca Transilvania, fiecare deţinând 

50% din acţiuni. 

 

Factoring-ul sau finanţarea facturilor cu scadenţă la termen este un produs dedicat în special 

întreprinderilor mici şi mijlocii. In România, termenele medii de plată pentru facturile aferente 

livrărilor efectuate sau serviciilor prestate sunt cuprinse între 30 şi 60 de zile. Din acest motiv, de 

cele mai multe ori, aceste prevederi determină o lipsă de lichidităţi pentru furnizorii de bunuri sau 

servicii.  

 

Valentin Chircă, Directorul General al Companiei de Factoring, afirmă: “Obiectivul pentru care 

lansăm această companie este dorinţa de a susţine micii întreprinzători, în efortul lor de a-şi 

dezvolta o afacere. Factoring-ul reprezintă o soluţie reală de finanţare pentru termenele lungi de 

plată a facturilor, prin care se creează un avantaj competitiv pentru companii. Astfel, apare 

posibilitatea creşterii cifrei de afaceri sau, după caz, a realizării de investiţii. Nu în ultimul rând, 

factoring-ul dezvoltă flexibilitatea firmei de a-şi asuma termene de plată variate. Este un punct 

forte pentru afacerea oricărei firme să ofere clienţilor săi termene de plată mai bune, în loc de 

preţuri mai mici”.  

 

Piaţa de factoring din România se caracterizează printr-un potenţial deosebit, având un volum de 

550 milioane EUR şi o rată de creştere de 31% în anul 2005. “Suntem convinşi că acest ritm de 

dezvoltare a pieţei de factoring din ţara noastră va continua şi în următorii ani”, a adăugat 

Valentin Chircă. Până în prezent, şase bănci împart piaţa de factoring din România, incluzând acest 

produs în cadrul ofertei generale de produse de finanţare, destinate clienţilor persoane juridice.  

 

Produsele Companiei de Factoring IFN S.A. se adresează atât pieţei interne, cât şi celei 

internaţionale, prin finanţarea în RON a facturilor, respectiv în EURO a exporturilor româneşti cu 

plata la termen. Oferta acestei companii acoperă întreaga gamă de produse şi servicii de factoring: 

finanţarea facturilor la termen, gestiunea şi colectarea încasărilor, precum şi protecţia împotriva 

riscului de neplată a debitorilor. 
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Intermarket Bank Viena, unul dintre fondatorii Companiei de Factoring IFN SA, este lider de piaţă 

în Europa Centrală şi de Est, în domeniul factoring, având o cotă de 31% şi subsidiare în Polonia, 

Cehia, Slovacia, Ungaria şi, mai nou, şi în România. Marlene Muellner, Director General Adjunct al 

Companiei de Factoring IFN S.A. şi reprezentant al Intermarket Bank Viena, afirmă: “Noi aducem 

acum în România peste 35 de ani de experienţă în factoring, un excelent know-how dobândit pe 

piaţa internaţională, precum şi o reţea de sedii foarte bine reprezentată în toată Europa”. In ceea 

ce priveşte colaborarea cu Banca Transilvania, Theo Hibler, Preşedinte Intermarket Bank Viena şi 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Compania de Factoring IFN SA, acesta declară:               

“Banca Transilvania are o reprezentare teritorială foarte bună, cu 314 sucursale şi agenţii în 

întreaga ţară, precum şi o categorie de clientelă foarte stabilă şi dinamică. Iată de ce este un 

partener ideal pentru noi”. 

 

Banca Transilvania deţine, de asemenea, 50% din acţiunile Companiei de Factoring. Fiind un 

susţinător local puternic al micilor întreprinzători, banca a ales să se implice şi în domeniul 

factoring, dedicat în special IMM-urilor. Ionuţ Pătrăhău, Directorul General Adjunct al Băncii 

Transilvania şi Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie, Compania de Factoring IFN SA, afirmă: 

“Dincolo de scontarile oferite de banca, am dorit sa oferim intreprinzatorilor romani si produse de 

factoring pur sange. De aceea investim in acest domeniu, alaturi de specialisti pur sange. Din 

calitatea Bancii Transilvania de Banca numarul 1 a sectorului IMM din Romania si inalta specializare 

a Intermarket nu poate sa rezulte decat Compania de Factoring, numarul 1 al segmentului IMM din 

Romania. ”. 
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: 

Compania de Factoring, info@companiadefactoring.ro, tel.: 021 / 231.55.77, fax: 021 231.55.80 

  

Banca Transilvania, Anca Rarău - Director Maketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer 

E-mail: anca.rarau@btrl.ro, laura.petrehus@btrl.ro  

Tel.: 0264 407 150, fax: 0264 407 179 


