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10.1 M[suri de pruden\[ bancar[
10.1.1 Introducere
Controlul pruden\ial are ca obiectiv ]mpiedicarea manifest[rii riscurilor
interne =i externe la nivelul unei institu\ii de credit, precum =i evitarea
propag[rii acestora.
La nivel microeconomic, controlul pruden\ial const[ ]n gestionarea intern[ a
activit[\ii, av`ndu-se ]n vedere evolu\ia constr`ngerilor care se exercit[ din
exterior, respectiv modific[rile cadrului de desf[=urare a activit[\ii sau
redefinirea regulilor pruden\iale la nivel na\ional sau interna\ional.
Controlul intern corespunde autocontrolului prin care se poate ameliora
nivelul rezultatelor financiare =i raportul dintre costuri =i randament. Un
control intern eficient constituie un instrument de gestiune indispensabil
bunei func\ion[ri a institu\iilor de credit =i completeaz[ ]n mod necesar
m[surile pruden\iale.
Nu exist[, teoretic, nici un sistem sau vreo schem[ optim[ pentru procesul
de reglementare =i supraveghere al institu\iilor de credit. În realitate, aceste
sisteme de reglementare difer[ considerabil de la \ar[, la \ar[. Pe lâng[
diferen\ele în structura politic[, cei mai importan\i factori care motiveaz[
diferen\ele în încerc[rile de abordare a supravegherii includ complexitatea
general[ =i nivelul de dezvoltare a sistemului financiar, m[rimea =i
concentrarea institu\iilor de credit, relativa deschidere a sistemului financiar,
natura =i întinderea public[rii pozi\iilor financiare ale b[ncilor, precum =i
disponibilitatea resurselor umane =i tehnice pentru reglementare =i
supraveghere.
Totu=i, un cadru implicit pentru reglementarea =i supravegherea bancar[
poate fi g[sit în “Core Principles pentru o supraveghere eficient[” emis de
Comitetul pentru supraveghere bancar[ de la Basel. Cadrul cuprinde 4 seturi
de m[suri, distincte =i totu=i complementare, =i anume:
 m[suri legale =i institu\ionale referitoare la formularea =i implementarea
politicii publice, respectând sectorul financiar, =i, în particular, sistemul
bancar;

 m[suri regulatorii privind formularea legilor, a politicilor, prescrip\iilor,
ghidurilor sau directivelor aplicabile institu\iilor de credit (cerin\ele de
capital, ghidurile de management al riscurilor, înregistr[rile contabile =i
provizioanele);
 m[suri de supraveghere cu respectarea implement[rii regulamentelor de
supraveghere =i monitoriz[rii aplic[rii lor;
 m[suri de siguran\[ ce asigur[ un cadru pentru manevrarea dificult[\ilor
de natura lichidit[\ii =i solvabilit[\ii ce pot afecta institu\iile de credit
individuale sau sistemul bancar ca întreg, sau pentru împ[r\irea
pierderilor financiare ce pot apare (exemplu: scheme de asigurare a
depozitelor).
Referitor la m[surile luate de supraveghere, Core Principles descriu ceea ce
poate fi numit „leag[nul spre mormânt”, abordare ce acoper[ autorizarea
b[ncilor individuale, desf[=urarea procesului de supraveghere =i
mecanismele de luare a unor m[suri de corec\ie în cazul institu\iilor care nu
îndeplinesc cerin\ele regulamentare sau cele pruden\iale (ultimele incluzând
=i metode de redresare pentru institu\ii care se confrunt[ cu pierderi serioase
sau lipsuri =i posibila reactivare prin aranjamente asiguratorii). Obiectivul
general al acestui proces cuprinz[tor de supraveghere este de a garanta
faptul c[ b[ncile pot fi înfiin\ate, vindecate =i restructurate într-o manier[
sigur[, transparent[ =i eficient[.
Desf[=urarea supravegherii bancare const[ dintr-un mix de proceduri offsite =i on-site. Monitorizarea off-site este instrumentul minim de desf[=urare
a supravegherii. Autorit[\ile de supraveghere care nu au mandatul sau
resursele pentru desf[=urarea periodic[ a examin[rii on-site se folosesc în
mod extensiv de aceast[ metod[ pentru a monitoriza condi\ia financiar[ =i
performan\ele b[ncilor =i pentru a identifica acele institu\ii care necesit[ o
aten\ie deosebit[. Procesul presupune analiza financiar[ periodic[ =i
verificarea informa\iilor primite de c[tre supraveghetori, referitoare la
activitatea bancar[. În mod obi=nuit, supraveghetorii solicit[ b[ncilor,
subiect al reglement[rii, s[ raporteze gradul de îndeplinire a cerin\elor,
situa\iile bilan\iere =i ale contului de profit =i pierdere, profilul de activitate,
creditele, plasamentele, pasivele, nivelul capitalului =i al lichidit[\ii,
provizioanele pentru pierderi din credite etc.
În timpul examin[rilor on-site, supraveghetorii fac o apreciere general[ a
institu\iei bancare, pornind de la ideea de organiza\ie. Examinarea prin
intermediul examinatorilor specializa\i =i preg[ti\i permite aprecierea cu mai
mult[ acurate\e a factorilor calitativi cum ar fi capacitatea managementului

=i procedurile controlului intern care pot s[ nu se reflecte adecvat în
rapoartele de reglementare. Autorit[\ile de supraveghere pot, de asemenea,
s[ împuterniceasc[ organiza\ii externe, cum ar fi cazul auditorilor externi, s[
desf[=oare examin[ri complete on-site sau s[ acopere domenii specifice ale
opera\iunilor din cadrul unei institu\ii bancare. Bineîn\eles c[ auditorii
externi efectueaz[ în mod independent ac\iuni de audit statutar al
contabilit[\ii b[ncii =i urm[resc respectarea procedurilor contabile =i
conformarea cu cele mai bune practici în domeniu. În principal, acest lucru
ar putea pune la dispozi\ia supraveghetorilor o asigurare suplimentar[ a
faptului c[ situaţiile contabile ale b[ncii ofer[ o imagine corect[ a pozi\iei
financiare a acesteia. În multe cazuri, examinatorii bancari vor acorda o
aten\ie deosebit[ acestor rapoarte de audit =i modalit[\ilor în care b[ncile
folosesc recomand[rile formulate de auditorii lor externi.
În ultimii ani, supraveghetorii au adoptat abord[ri noi =i au dezvoltat noi
sisteme de efectuare a supravegherii în scopul de a fi mai bine înarma\i
pentru a putea face fa\[ multiplelor provoc[ri datorate înnoirilor în domeniul
financiar =i al globaliz[rii. Aceste noi sisteme încearc[ s[ aprecieze =i s[
produc[ schimb[ri în condi\ia financiar[ a b[ncii =i în profilul s[u de risc =i
s[ avertizeze din timp supraveghetorul în vederea ini\ierii de ac\iuni sigure.
10.1.2 Supravegherea on-site =i off-site
Rating-urile atribuite de supraveghere institu\iilor de credit au ap[rut ini\ial
ca aprecieri derivate pe baza examin[rilor on-site. În ultimii ani, abordarea a
cunoscut o mare dezvoltare =i a fost aplicat[ s[ func\ioneze pe baze off-site.
Sistemele de rating ale supravegherii bancare ajut[ la identificarea
institu\iilor a c[ror condi\ie impune o aten\ie special[ din partea
supravegherii.
Ratingurile examin[rii on-site se bazeaz[ pe aprecieri subiective f[cute de
examinator asupra diferitelor aspecte ale func\ion[rii institu\iei bancare.
Totu=i, aprecierile vizeaz[ anumite semne evidente care reprezint[
fundamentul aprecierii; acestea nu sunt riguroase =i restrictive =i permit
examinatorului s[ ia în considera\ie =i al\i factori pe care-i consider[
pertinen\i pentru aprecierea sa, în leg[tur[ cu institu\ia bancar[. În timp ce,
rating-urile examin[rilor on-site pot fi împ[rt[=ite cu managementul b[ncii
în cauz[, acestea nu sunt f[cute public.

Rating-urile supravegherii off-site se bazeaz[ pe analiza off-site a
informa\iilor reglementate a se transmite b[ncii centrale, precum =i a altor
informa\ii aflate la dispozi\ia supraveghetorului ca =i a informa\iilor din
rapoartele de examinare on-site. Aceste rating-uri se atribuie pe baza unui
proces continuu de evaluare a unei institu\ii bancare într-o perioad[ de timp,
în general de un an. Ratingurile de supraveghere bancar[ off-site sunt în
general confiden\iale =i de uz intern al supraveghetorilor.

10.2 Normele de pruden\[ bancar[ aplicate ]n Rom`nia
Indicatorii de pruden\[ bancar[ se exprim[, ]n general, prin anumite
raporturi =i au ca sfer[ de cuprindere principalele aspecte ale gestiunii
bancare. Respectarea acestor indicatori orienteaz[ strategia bancar[ =i
permite armonizarea cu legisla\ia european[ – în vederea integr[rii \[rilor
europene – =i cu cea interna\ional[.
Pentru \[rile membre ale Uniunii Europene, pruden\a bancar[ poate fi
cunatificat[ prin urm[torii indicatori: solvabilitatea bancar[; coeficientul
riscurilor mari; coeficientul de adaptare la riscul de pia\[; nivelul
participa\iilor financiare; nivelul capitalului minim.
La nivelul fiec[rei \[ri, exist[ =i niveluri proprii ale unor raporturi, precum =i
raportul de lichiditate =i coeficientul fondurilor proprii =i al resurselor
permanente.
}n Rom`nia, procesul de aderare la Uniunea European[ a presupus =i
transpunerea legisla\iei na\ionale la acquis-ul comunitar, ]n special la
Directivele comunitare (de exemplu: Directiva 12/2000) referitoare la
institu\iile de credit.
Astfel, ]n baza Legii nr. 58/1998 – Legea bancar[, Banca Na\ional[ a
Rom`niei supravegheaz[ activitatea b[ncilor, persoane juridice rom`ne =i a
sucursalelor b[ncilor str[ine pe baza raport[rilor de pruden\[ bancare.

Pricipalele cerin\e pruden\iale pe care trebuie s[ le respecte băncile sunt1:


Nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport ]ntre nivelul
fondurilor proprii =i totalul activelor =i elementelor ]n afara bilan\ului,
ponderate ]n func\ie de gradul lor de risc;



Expunerea maxim[ fa\[ de un singur debitor, exprimat[ procentual, ca
raport ]ntre valoarea total[ a acesteia =i nivelul fondurilor proprii ale
b[ncii;



Expunerea maxim[ agregat[, exprimat[ procentual, ca raport ]ntre
valoarea total[ a expunerilor mari =i nivelul fondurilor proprii;



Nivelul minim de lichiditate, determinat ]n func\ie de scaden\ele
crean\elor =i angajamentelor b[ncii;



Clasificarea creditelor acordate =i a dob`nzilor ne]ncasate aferente
acestora =i constituirea provizioanelor specifice de risc;



Pozi\ia valutar[, exprimat[ procentual ]n func\ie de nivelul fondurilor
proprii;



Administrarea resurselor =i plasamentelor b[ncii;



Extinderea re\elei de sucursale =i alte sedii secundare ale b[ncii.

}n baza reglement[rilor emise de Banca Na\ional[ a Rom`niei2, b[ncile au
obliga\ia determin[rii lunare a nivelului fondurilor proprii, pe baza datelor
din bilan\ul contabil, ]n conformitate cu metodologia descris[ ]n normele
men\ionate mai sus.
Fondurile proprii constituie instrumentul central de m[sur[ pentru
majoritatea reglement[rilor bancare.
Fondurile proprii ale unei b[nci sunt formate din urm[toarele categorii de
capital:
¾ capital propriu;
¾ capital suplimentar.
Capitalul propriu se compune din:
a) capitalul social v[rsat;
b) primele legate de capital, integral încasate;
c) rezervele legale;
1
2

Art. 45 lit. a) – h) din Legea bancar[
Normele nr. 7/1999 privind fondurile proprii ale b[ncilor, publicate ]n Monitorul Oficial
al Rom`niei, Partea I, nr. 206/12 mai 1999

d) rezerva general[ pentru riscul de credit;
e) rezervele din influen\e de curs valutar aferente aprecierii
disponibilit[\ilor în valut[ reprezentând capital social în valut[,
conform Hot[rârii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul
diferen\elor de curs valutar aferente capitalului social în devize =i
alte opera\iuni;
f) rezervele constituite din prime legate de capital =i repartiz[ri din
profitul net;
g) rezervele din diferen\ele favorabile din reevaluarea patrimoniului;
h) fondul imobiliz[rilor corporale;
i) fondul pentru cre=terea surselor proprii de finan\are;
j) fondurile constituite de b[nci;
k) rezervele statutare;
l) rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat;
m) rezultatul net al exerci\iului financiar curent reprezentând profit;
n) fondurile cu caracter permanent puse la dispozi\ie unit[\ilor proprii
din str[in[tate.
}n vederea determin[rii nivelului capitalului propriu se deduc urm[toarele
elemente:
a) sumele reprezentând contravaloarea ac\iunilor proprii r[scump[rate
în vederea reducerii capitalului social în condi\iile prev[zute de
Legea bancar[;
b) valoarea neamortizat[ a cheltuielilor de constituire;
c) valoarea net[ a fondului comercial;
d) sumele din profitul net al exerci\iului financiar curent reprezentând
dividende, participarea personalului la profit =i cota de participare a
managerului la profit etc.; aceste sume se calculeaz[ extracontabil,
prin aplicarea asupra profitului net înregistrat la finele fiec[rei luni a
ponderii respectivelor elemente înregistrate conform repartiz[rilor
din profitul net pe aceste destina\ii, efectuate pe baza bilan\ului
contabil al anului precedent;
e) sumele reprezentând cheltuieli de repartizat =i cheltuieli înregistrate
în avans, care urmeaz[ a se suporta e=alonat pe cheltuieli în
perioadele sau în exerci\iile financiare viitoare;
f) rezultatul reportat reprezentând pierdere neacoperit[;
g) rezultatul net al exerci\iului financiar curent reprezentând pierdere;
h) repartizarea profitului;
i) dot[rile pentru unit[\ile proprii din str[in[tate.

Capitalul suplimentar se compune din:
a) alte rezerve decât cele incluse în capitalul propriu;
b) datoria subordonat[;
c) subven\iile pentru investi\ii;
d) diferen\ele favorabile din reevaluarea patrimoniului.
Determinarea nivelului fondurilor proprii al unei b[nci se va face conform
modelului de calculare =i de raportare a fondurilor proprii prezentat ]n
Anexa 1.
Principalii indicatori de pruden\[ bancar[ calcula\i de b[nci =i raporta\i la
Banca Na\ional[ a Rom`niei sunt:
1. Creditele =i plasamentele care se clasific[ în urm[toarele categorii3:
♦ standard;
♦ în observa\ie (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul
nebancar);
♦ substandard (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul
nebancar);
♦ îndoielnic (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul
nebancar);
♦ pierdere.
Clasificarea creditelor =i a plasamentelor se face prin aplicarea simultan[ a
urm[toarelor trei criterii:
• serviciul datoriei care reprezint[ capacitatea debitorului de a-=i
onora datoria la scaden\[, exprimat[ ca num[r de zile de întârziere la plat[
de la data scaden\ei;
• performan\a financiar[ reprezint[ reflectarea poten\ialului economic
=i a solidit[\ii financiare ale unei entit[\i economice, ob\inut[ în urma
analiz[rii unui ansamblu de factori cantitativi (indicatori economicofinanciari calcula\i pe baza datelor din situa\iile financiare anuale =i
periodice, denumite în continuare situa\ii financiare) =i calitativi;
3

Regulamentul nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor =i plasamentelor =i constituirea,
regularizarea =i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit =i Normele
metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului nr. 5/2002, publicate ]n
Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 626/23 august 2002.

• ini\ierea de proceduri judiciare reprezint[ cel pu\in una dintre
urm[toarele m[suri luate în scopul recuper[rii crean\elor:
1. darea de c[tre instan\[ a hot[rârii de deschidere a procedurii
falimentului;
2. declan=area procedurii de executare silit[ fa\[ de persoanele fizice
sau juridice.
Categoriile de performan\[ financiar[ sunt notate de la A la E, în ordinea
descresc[toare a calit[\ii acesteia.
În cazul clientelei din sectorul bancar, precum =i în cazul persoanelor fizice
performan\a financiar[ este considerat[ în categoria A.
În cazul în care b[ncile se g[sesc în imposibilitate de a evalua performan\a
financiar[ a unui client din sectorul nebancar, aceasta va fi încadrat[ direct
în categoria E.
Creditele acordate unui debitor =i/sau plasamentele constituite la acesta se
încadreaz[ într-o singur[ categorie de clasificare, pe baza principiului
declas[rii prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai
slabe dintre categoriile individuale de clasificare.
Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit,
aferent unui credit sau plasament, se parcurg urm[toarele etape, ]n baza
regulamentului men\ionat:
1. determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc
de credit, astfel:
1.1. prin deducerea din expunerea b[ncii fa\[ de debitor a garan\iilor
acceptate a fi luate în considerare conform Normelor metodologice ale
B[ncii Na\ionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului
nr. 5, în cazul unui credit clasificat în categoria „standard”, în „observa\ie”,
„substandard”, „îndoielnic” =i „pierdere”, în situa\ia în care nu s-au ini\iat
proceduri judiciare =i în situa\ia în care toate sumele respectivului credit
înregistreaz[ un serviciu al datoriei de cel mult 90 de zile;
1.2. prin luarea în considerare a întregii expuneri, indiferent de garan\ii,
în cazul unui credit clasificat în categoria „pierdere”, în situa\ia în care
s-au ini\iat proceduri judiciare sau în situa\ia în care cel pu\in una dintre
sumele respectivului credit înregistreaz[ un serviciu al datoriei mai mare de
90 de zile, precum =i în cazul unui plasament, indiferent de categoria de
clasificare aferent[ acestuia;
2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul
ob\inute.

Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se refer[ la crearea
acestora, lucru realizat prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând
nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.
Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizeaz[ prin
includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând
diferen\a dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de
credit =i nivelul necesarului.
Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se refer[ la anularea
provizioanelor specifice de risc de credit, în cazul realiz[rii riscului de
credit, =i se realizeaz[ prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul
existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente
creditelor =i/sau plasamentelor care se scot în afara bilan\ului.
B[ncile pot scoate în afara bilan\ului toate sumele aferente unui credit sau
unui plasament, în urm[toarele cazuri:
1.
2.

3.
4.

cel pu\in una dintre sumele respective înregistreaz[ un serviciu al
datoriei mai mare de 360 de zile;
s-a investit cu formul[ executorie:
◙ contractul de credit, precum =i contractele de garan\ie, dac[ este
cazul;
◙ hot[rârea judec[toreasc[ definitiv[ ce dispune asupra
contractului de credit, precum =i asupra contractelor de garan\ie,
dac[ este cazul sau asupra contractului de plasament;
s-a declan=at procedura de executare silit[ în cazul persoanelor fizice
sau juridice;
instan\a a dat hot[rârea de deschidere a procedurii de faliment.

Opera\iunile de scoatere în afara bilan\ului sunt precedate în fiecare caz de
încadrarea sumelor respective în categoria „pierdere” =i de constituirea sau
regularizarea, dup[ caz, a provizioanelor specifice de risc de credit.
Acest nou regulament de clasificare a creditelor =i de constituire a
provizioanelor specifice de risc a intrat în vigoare începând cu data de
1 ianuarie 2003 =i a asigurat armonizarea cu principiile Comitetului de la
Basel referitoare la criteriile pentru stabilirea provizioanelor specifice de
risc. Prevederile regulamentului sunt aplicabile băncilor – persoane juridice,
precum =i organiza\iilor cooperatiste de credit.

Ca o concluzie, principalele aspecte vizate de regulament sunt:

accesul la credite:
• urm[re=te stabilirea unui nivel adecvat de provizioane care s[
reflecte riscul aferent activit[\ii de creditare desfã=urate de
institu\iile de credit =i nu limitarea accesului la credite;
• nu trateaz[ în mod diferen\iat categoriile de clien\i dup[ criterii de
încadrare cum ar fi: dimensiunea activitãþii

criterii de clasificare în scopul provizion[rii, legate de
cuantificarea riscului de credit:
• creditele =i plasamentele sunt clasificate prin aplicarea simultan[
a trei criterii: serviciul datoriei, performan\a financiar[ =i ini\ierea
de proceduri judiciare;
• ofer[ b[ncilor flexibilitate în evaluarea performan\ei financiare a
clientelei, nefiind impus un algoritm unic.

nivelul garan\iilor: metodologia prevede modul de luare în calcul a
garan\iilor =i nu nivelul ce trebuie constituit de debitor, acesta fiind
stabilit în mod discre\ionar de c[tre b[nci.
2. Persoanele aflate în rela\ii speciale cu banca4 sunt:
1. reprezentan\ii Autorit[\ii pentru Privatizarea =i Administrarea
Participa\iilor Statului în adunarea general[ a ac\ionarilor b[ncii;
2. administratorii b[ncii (inclusiv conduc[torii b[ncii) =i auditorii
financiari, persoane fizice, ai b[ncii, precum =i persoanele fizice
desemnate s[ reprezinte societ[\ile de audit financiar care au calitatea
de auditor financiar;
3. auditorii financiari, persoane juridice autorizate care asigur[ b[ncii, pe
baz[ contractual[, servicii de audit financiar;
4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozi\iilor legale în
vigoare (comisia de supraveghere special[ a b[ncii, comisia de
privatizare a b[ncii etc.);
5. orice ac\ionar, persoan[ juridic[, ce exercit[ controlul efectiv asupra
b[ncii, ac\ionarii unei astfel de persoane juridice, care de\in cel pu\in
10% din capital, =i administratorii acesteia;
6. orice ac\ionar semnificativ al b[ncii;
7. orice ac\ionar care =i-a desemnat un reprezentant având una dintre
calit[\ile prev[zute la primele trei pozi\ii;
4

Norma nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al b[ncilor, cu modific[rile =i
complet[rile ulterioare, publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 245/1
iunie 1999

8. orice societate comercial[ la al c[rei capital social banca are o
participa\ie de cel pu\in 10%;
9. orice societate comercial[ la care una dintre persoanele prev[zute la
pct. 1-8 de\ine controlul efectiv;
10. personalul B[ncii Na\ionale a României care exercit[ atribu\ii de
control sau de supraveghere bancar[;
11. membrii Consiliului de administra\ie al B[ncii Na\ionale a României etc.
B[ncile nu pot acorda împrumuturi persoanelor precizate la pct. 1-4 cu care
se afl[ în rela\ii speciale.
Trebuie men\ionat, de asemenea, c[ suma total[ a împrumuturilor nete
acordate persoanelor aflate în rela\ii speciale cu banca nu poate dep[=i 20%
din fondurile proprii ale b[ncii.
Suma total[ a împrumuturilor nete acordate de banc[ personalului propriu,
inclusiv familiilor acestuia, nu poate dep[=i 5% din fondurile proprii ale
b[ncii.
}n vederea efectu[rii activit[\ii de supraveghere, b[ncile sunt obligate s[
raporteze, lunar, B[ncii Na\ionale a României nivelul împrumuturilor nete
acordate persoanelor cu care se afl[ în rela\ii speciale =i, respectiv, cel al
împrumuturilor nete acordate personalului propriu, precum =i familiilor
acestuia, prin intermediul formularului „Situa\ia împrumuturilor nete
acordate persoanelor aflate în rela\ii speciale cu banca, personalului propriu,
precum =i familiilor acestuia”, al c[rui model este prev[zut în Anexa 4.
3. Banca Na\ional[ a Rom`niei stabile=te, de asemenea, nivelul minim al
capitalului b[ncilor.5 B[ncile trebuie s[ men\in[ în permanen\[ capitalul
social =i fondurile proprii cel pu\in la nivelurile minime stabilite prin
normele amintite.
Trebuie precizat, de asemenea, c[ la înfiin\area unei b[nci v[rs[mintele în
contul capitalului social trebuie efectuate în form[ b[neasc[, în totalitate, la
momentul constituirii, într-un cont deschis la o banc[ persoan[ juridic[
român[ sau la o sucursal[ a unei b[nci str[ine autorizat[ s[ func\ioneze pe
teritoriul României.

5

Normele nr. 16/2002 privind capitalul minim al b[ncilor =i sucursalelor b[ncilor str[ine,
publicate ]n Monitorul Oficial al României, Part I, nr. 683/16 septembrie 2002

Limita minim[ a capitalului social =i cea a fondurilor proprii ale unei b[nci
se stabilesc la 370 miliarde lei.
B[ncile autorizate de Banca Na\ional[ a României pân[ la data intr[rii în
vigoare a Normelor nr. 6 trebuie s[ ating[ nivelul de 370 miliarde lei în
dou[ etape, acestea trebuind s[ dispun[, începând cu data de 31 mai 2003,
atât de un capital social, cât =i de fonduri proprii de cel pu\in 320 miliarde
lei =i, începând cu data de 31 mai 2004, atât de un capital social, cât =i de
fonduri proprii de cel pu\in 370 miliarde lei.
4. }n vederea limit[rii riscului de credit, b[ncile sunt obligate:
a) s[ dispun[ de proceduri administrative =i de control intern adecvate,
care s[ permit[ supravegherea =i gestionarea riscului de credit, precum =i
încadrarea permanent[ a indicatorilor de solvabilitate, a expunerilor mari =i
a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în rela\ii speciale cu banca,
personalului propriu, precum =i familiilor acestuia, în limitele prev[zute de
prezentele norme;
b) s[ asigure o eviden\[ extracontabil[ corespunz[toare, care s[ stea la
baza întocmirii raport[rilor de pruden\[ bancar[ prev[zute de prezentele
norme, astfel:
1. pentru conturile de activ =i cele de pasiv rectificative aferente
acestora, eviden\iate în activul bilan\ului:
1.1. eviden\a se va \ine pe entit[\i de risc, pentru care se vor înregistra
distinct sumele aferente;
1.2. sumele de la pct. 1.1. se vor eviden\ia, la rândul lor, pe grade de risc
de credit, în urm[toarele rubrici distincte:
o „Grad de risc de credit 0%’’;
o „Grad de risc de credit 20%’’;
o „Grad de risc de credit 50%’’;
o „Grad de risc de credit 100%’’;
2. pentru conturile de activ în afara bilan\ului;
2.1. eviden\a se va \ine pe entit[\i de risc, pentru care se vor înregistra
distinct sumele aferente;
2.2. sumele de la pct. 2.1. se vor eviden\ia, la rândul lor, pe grade de risc
de transformare în credit a elementelor în afara bilan\ului, în
urm[toarele rubrici distincte:
o „Echivalent credit 0%’’;
o „Echivalent credit 50%’’;
o „Echivalent credit 100%’’;

2.3. sumele de la pct. 2.2. se vor eviden\ia pe grade de risc de credit, în
urm[toarele rubrici distincte:
o „Grad de risc de credit 0%’’;
o „Grad de risc de credit 20%’’;
o „Grad de risc de credit 50%’’;
o „Grad de risc de credit 100%’’:
c) s[ codifice, s[ denumeasc[ =i s[ \in[ eviden\a, extracontabil, pentru
fiecare grup de persoane fizice =i/sau juridice care reprezint[ un singur
debitor;
d) s[ codifice =i s[ \in[ eviden\a, extracontabil, a fiec[rei persoane
fizice sau juridice care reprezint[ un singur debitor sau care intr[ în
componenta unui grup de persoane fizice sau juridice care reprezint[ un
singur debitor =i/sau în componen\a grupului persoanelor aflate în rela\ii
speciale cu banca =i/sau în componen\a grupului format din personalul
propriu =i familiile acestuia. Codul va fi format dintr-o secven\[
alfanumeric[ unic[ =i din data înregistr[rii persoanei fizice sau juridice ca
debitor al b[ncii =i se va p[stra în permanen\[. În cazul persoanelor fizice =i
juridice, secven\a alfanumeric[ unic[ va fi reprezentat[ de codul numeric
personal =i, respectiv, de codul fiscal;
e) s[ încheie tranzac\ii care conduc la expuneri mari numai pe baza
unei decizii luate de consiliul de administra\ie;
f) s[ acorde împrumuturi persoanelor cu care se afl[ în rela\ii speciale
numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administra\ie;
g) s[ acorde împrumuturi personalului propriu inclusiv familiilor
acestuia, numai pe baza unor norme interne aprobate de consiliul de
administra\ie.
}n scopul determin[rii indicatorilor de solvabilitate, expunerilor mari =i
împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în rela\ii speciale cu banca,
personalului propriu, precum =i familiilor acestuia, b[ncile au în vedere
urm[toarele:
a) activele b[ncii trebuie grupate pe entit[\i de risc, precum =i pe
categorii de risc de credit;
b) în cazul garan\iilor cu un grad de risc mai mare decât cel al
contrapartidei, gradul de risc atribuit este cel aferent contrapartidei;
c) pentru elementele de pasiv rectificative entitatea de risc va fi aceea=i
cu cea a elementelor de activ pe care le corecteaz[, iar încadrarea pe
categorii de risc de credit se va face în categoriile de risc de credit

corespunz[toare elementelor de activ pe care le corecteaz[, începând cu
categoria cu riscul cel mai mare;
d) elementele în afara bilan\ului sunt grupate pe entit[\i de risc, precum
=i pe categorii de risc de transformare în credit etc.
Limita minim[ a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între
nivelul fondurilor proprii =i expunerea net[, este de 12%, iar limita minim[
a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul capitalului
propriu =i expunerea net[, este de 8%.
5. Nivelul unei expuneri mari nu poate depăşi 20% din fondurile proprii
ale b[ncii, iar suma total[ a expunerilor mari nu poate dep[=i de 8 ori nivelul
fondurilor proprii ale b[ncii
B[ncile trebuie s[ raporteze B[ncii Na\ionale a României nivelul
expunerilor mari prin intermediul formularului „Situa\ia expunerilor
mari’’(vezi Anexa 2) =i al formularului „Structura grupurilor care reprezint[
un singur debitor, fa\[ de care banca înregistreaz[ expuneri mari’’ (vezi
Anexa 3).
6. }n România, supravegherea riscului de lichiditate se realizeaz[6:
a) de b[nci;
b) de Banca Na\ional[ a României, pe baza indicatorului de lichiditate
raportat de b[nci.
Limita minim[ a indicatorului de lichiditate este 1 =i se calculeaz[ ca raport
între lichiditatea efectiv[ =i lichiditatea necesar[, pe fiecare band[ de
scaden\[.
Lichiditatea efectiv[ se determin[ de c[tre institu\iile de credit prin
însumarea, pe fiecare band[ de scaden\[, a activelor bilan\iere =i a
angajamentelor primite eviden\iate în afara bilan\ului.
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Normele nr. 1/2001 privind lichiditatea, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare,
publicate ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 201/20 aprilie 2001

Lichiditatea necesar[ se determin[ prin însumarea, pe fiecare band[ de
scaden\[, a obliga\iilor bilan\iere =i a angajamentelor date eviden\iate în
afara bilan\ului.
În cazul înregistr[rii unui excedent de lichiditate în oricare dintre benzile de
scaden\[, cu excep\ia ultimei benzi, acesta se ad[ug[ la nivelul lichidit[\ii
efective, aferent benzii de scaden\[ urm[toare.
B[ncile trebuie s[ men\in[ în permanen\[ indicatorul de lichiditate cel pu\in
la nivelul de 1.
7. Calculul activului, al pasivului =i al activului net ale b[ncilor, persoane
juridice române, în scopul stabilirii st[rii de insolvabilitate a acestora se face
]n baza Normei nr. 9 din 27/09/19997 pentru calculul valorii activului şi
pasivului băncilor în vederea stabilirii stării de insolvabilitate a acestora,
precum şi pentru modificarea şi completarea modelelor situaţiilor financiarcontabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi
utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al
guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998.
Valoarea activului reprezint[, ]n baza normei men\ionate, valoarea total[ a
activului unei b[nci;
Valoarea pasivului reprezint[ valoarea total[ a pasivului unei b[nci;
Activul net (patrimoniul net) reprezint[ diferen\a dintre valoarea activului =i
cea a obliga\iilor b[ncii.
B[ncile sunt obligate s[ calculeze =i s[ raporteze, lunar, din motive de
pruden\[, activul net.
În situa\ia în care activul net are o valoare negativ[, respectiv valoarea
obliga\iilor b[ncii dep[=e=te valoarea activului s[u, banca în cauz[ este
considerat[ insolvabil[ conform prevederilor Legii nr. 83/1998.
8. În vederea limit[rii riscurilor ce pot ap[rea ca urmare a desf[=ur[rii
opera\iunilor valutare de c[tre b[nci, Banca Na\ional[ a Rom`niei
reglementeaz[8 nivelul maxim al pozi\iilor valutare individuale ajustate
=i al pozi\iei valutare totale =i se aplic[ b[ncilor persoane juridice române,
denumite în continuare b[nci.
7
8

Publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 472 din 30/09/1999
Normele nr. 4/2001 privind supravegherea pozi\iilor valutare ale b[ncilor, publicate ]n
M.O. nr. 631/2001

Pozi\ia valutar[ într-o anumit[ deviz[ reprezint[, conform normelor
amintite, soldul net al patrimoniului în deviza respectiv[, fiind expresia
riscului valutar.
Pozi\ia valutar[ individual[ ajustat[ este pozi\ia valutar[ individual[
ajustat[ cu echivalentul în lei, actualizat, al capitalului social subscris =i
v[rsat în devize =i al primelor de emisiune pl[tite în devize, calculat în
func\ie de diferen\ele de curs valutar aferente disponibilit[\ilor în devize
reprezentând aportul la capitalul social =i primele de emisiune pl[tite în
devize;
Pozi\ia valutar[ total[ reprezint[ valoarea cea mai mare, în modul, dintre
totalul pozi\iilor valutare individuale ajustate lungi =i totalul pozi\iilor
valutare individuale ajustate scurte.
}n Rom`nia, supravegherea riscului valutar se realizeaz[:
a) de b[nci;
b) de Banca Na\ional[ a României, pe baza indicatorilor de pozi\ie
valutar[ raporta\i de b[nci.
Pozi\ia valutar[ într-o anumit[ deviz[ se calculeaz[ ca sum[ algebric[ a
pozi\iei valutare bilan\iere9 =i a pozi\iei valutare extrabilan\iere10.
Cursurile de schimb utilizate pentru determinarea pozi\iilor valutare
individuale sunt cele prev[zute în lista comunicat[ de Banca Na\ional[ a
României din ziua pentru care se face raportarea.
Pozi\ia valutar[ total[ va fi lung[, atunci când totalul pozi\iilor valutare
individuale ajustate lungi este mai mare decât totalul pozi\iilor valutare
individuale ajustate scurte =i va fi scurt[, atunci când totalul pozi\iilor
valutare individuale ajustate scurte este mai mare decât totalul pozi\iilor
valutare individuale ajustate lungi.
La sfâr=itul fiec[rei zile bancare lucr[toare pozi\iile valutare ale unei b[nci
sunt supuse urm[toarelor limit[ri:
a) maximum 10% din fondurile proprii ale b[ncii pentru oricare dintre
pozi\iile valutare individuale ajustate;

9

suma este eviden\iat[ în soldul creditor sau debitor al contului 3721 „Pozi\ie de schimb”,
deschis pe deviza în cauz[
10
suma este eviden\iat[ în soldul creditor sau debitor al contului 9361 „Pozi\ie de schimb”,
deschis pe deviza în cauz[

b) maximum 20% din fondurile proprii ale b[ncii pentru pozi\ia
valutar[ total[.
Pentru limitarea riscului valutar, b[ncile sunt obligate:
a) s[ dispun[ de un sistem de eviden\[ care s[ permit[ în permanen\[
atât înregistrarea imediat[ a opera\iunilor în devize =i calcularea rezultatelor
acestora, cât =i determinarea pozi\iilor valutare individuale ajustate =i a
pozi\iei valutare totale;
b) s[ de\in[ un sistem de supraveghere =i de gestiune a riscului valutar
pe baz[ de norme =i proceduri interne, aprobate de consiliul de administra\ie
al b[ncii, care s[ respecte cerin\ele prezentelor norme =i care s[ urm[reasc[
încadrarea pozi\iilor valutare în limitele stabilite la art. 10;
c) s[ dispun[ de un sistem de control permanent pentru verificarea
respect[rii procedurilor interne, necesar în vederea îndeplinirii dispozi\iilor
precedente;
d) s[ desemneze un conduc[tor care s[ asigure coordonarea permanent[
a activit[\ii valutare a b[ncii. În termen de 15 zile de la data intr[rii în
vigoare a prezentelor norme, b[ncile vor comunica B[ncii Na\ionale a
României - Direc\ia supraveghere, identitatea persoanei din conducerea
b[ncii care asigur[ coordonarea respectivei activit[\i. În cazul desemn[rii
unui nou conduc[tor în calitate de coordonator al acestei activit[\i b[ncile
vor comunica B[ncii Na\ionale a României - Direc\ia supraveghere,
identitatea noii persoane, în termen de 5 zile de la data desemn[rii acesteia.
10. 3

Sistemul de rating CAAMPL – prezentare general[

Rolul major al autorit[\ii de supraveghere este acela de a preveni riscul
sistemic prin promovarea unei supravegheri bancare eficiente, care s[
asigure realizarea stabilit[\ii =i viabilit[\ii întregului sistem bancar.
În acest sens, ]n Rom`nia, s-a impus necesitatea implement[rii Sistemului
Uniform de Rating Bancar - CAAMPL.
Sistemul se constituie într-un instrument eficient de lucru pentru evaluarea
institu\iilor de credit în scopul identific[rii, într-o faz[ incipient[, a acelor
institu\ii care sunt ineficiente sub aspect financiar =i opera\ional sau
manifest[ trenduri adverse solicitând, din partea autorit[\ii de supraveghere,
o aten\ie sporit[.

Sistemul CAAMPL se bazeaz[ pe evaluarea a =ase componente care reflect[
într-o manier[ uniform[ =i cuprinz[toare performan\ele unei institu\ii de
credit, în conformitate cu legisla\ia =i reglement[rile bancare în vigoare.
Componentele specifice de analiz[ sunt urm[toarele:







adecvarea capitalului
calitatea ac\ionariatului
calitatea activelor
management
profitabilitate
lichiditate

(C)
(A)
(A)
(M)
(P)
(L)

Fiecare din cele =ase componente este evaluat[ pe o scar[ de valori cuprins[
între 1 =i 5, astfel încât 1 reprezint[ cel mai performant nivel, iar 5 cel mai
sc[zut. Patru din cele =ase componente (C – adecvarea capitalului,
A – calitatea activelor, P – profitabilitate =i L – lichiditate) sunt analizate în
func\ie de o gam[ de indicatori, pentru care sunt stabilite cinci intervale =i
cinci ratinguri corespunz[toare acestora.
În timpul ac\iunilor de inspec\ie on-site, analiza se completeaz[ cu înc[ o
component[, respectiv calitatea managementului – M, care contribuie în
mod direct la stabilirea profilului de risc al b[ncilor, a politicilor =i
strategiilor de dezvoltare, precum =i la aprecierea conforman\ei cu cerin\ele
pruden\iale.
Evaluarea celor =ase componente specifice de performan\[ (CAAMPL)
reprezint[ criteriul esen\ial pe care se bazeaz[ stabilirea ratingului compus,
ce presupune acordarea unui punctaj de la 1 la 5. Ponderea semnificativ[ în
decizia clasific[rii b[ncii într-unul din cele cinci ratinguri compuse o are
ratingul aferent managementului. În cazul în care cel pu\in una dintre
componente a fost evaluat[ în rating 5, ratingul compus atribuit b[ncii nu va
putea fi unul superior (1 sau 2).
Astfel, fiecare banc[ prime=te câte un rating pentru fiecare indicator de
analiz[, pentru fiecare component[ CAAMPL =i în final un rating compus =i
un scor final ce reprezint[ punctajul total acordat indicatorilor ce definesc
elementele CAAMPL.
Ratingurile aferente componentelor CAAMPL sunt periodic actualizate în
urma ac\iunilor de inspec\ie la sediul b[ncilor.

Pe baza datelor agregate ale indicatorilor economico-financiari =i de
pruden\[ bancar[ se stabile=te un rating compus pentru sistemul bancar.
Pentru aprecierea cât mai exact[ a riscurilor pe care le incumb[ activitatea
unei b[nci au fost stabili\i, pe lâng[ cei 18 indicatori utiliza\i în
determinarea ratingurilor aferente celor patru componente cuantificabile
CAPL, o gam[ de indicatori care sunt analiza\i în func\ie de trend, de media
pe sistem =i de cea a grupei în care banca monitorizat[ este încadrat[.
În acest context, în func\ie de volumul activelor, b[ncile sunt selectate în
trei grupe, respectiv grupa I cu un volum al activelor mai mare de
10.000 miliarde lei, grupa II, între 10.000 şi 1.000 miliarde lei =i grupa III
cu un volum al activelor mai mic de 1.000 miliarde lei.
Definirea celor cinci ratinguri compuse:
Rating compus 1
B[ncile clasificate în aceast[ grup[ sunt viabile sub toate aspectele =i au, în
general, cele =ase componente evaluate în ratingul 1 sau 2. Orice deficien\[
este de natur[ minor[ =i poate fi controlat[ cu u=urin\[, în activitatea
curent[, de c[tre consiliul de administra\ie =i conducerea executiv[ a b[ncii.
Aceste institu\ii bancare sunt capabile s[ fac[ fa\[ dificult[\ilor reale care
apar =i sunt rezistente la influen\ele din afara sistemului bancar. Ele
opereaz[ în conformitate cu legile =i cu reglement[rile în vigoare =i prezint[
cele mai puternice performan\e =i practici de administrare a riscului în
func\ie de m[rimea institu\iei, complexitatea =i categoria de risc.
Rating compus 2
B[ncile din aceast[ grup[ au o structur[ de baz[ s[n[toas[. În acest caz, apar
numai dificult[\i moderate din categoria acelora pe care consiliul de
administra\ie =i conducerea executiv[ pot =i doresc s[ le corecteze.
Aceste institu\ii sunt stabile =i capabile de a dep[=i dificult[\ile provenite
din fluctua\iile pie\ei =i se conformeaz[, în mod substan\ia, legilor =i
reglement[rilor în vigoare. În general, practicile administr[rii riscurilor sunt
satisf[c[toare în func\ie de m[rimea institu\iei, complexitatea =i categoria de
risc.
În aceste cazuri, nu apar probleme reprezentative de supraveghere =i ca
urmare, preocuparea organelor de supraveghere este una de rutin[.

Rating compus 3
B[ncile clasificate în aceast[ grup[ necesit[ un anumit grad de preocupare
din partea organelor de supraveghere cu privire la una sau mai multe din
cele =ase componente men\ionate.
Aceste institu\ii prezint[ o combina\ie de deficien\e care pot oscila între
moderat =i sever. Managementul demonstreaz[ dimensiunea capacit[\ii =i a
dorin\ei de a remedia dificult[\ile în mod eficient =i la timp. În general,
aceste institu\ii sunt mai pu\in capabile de a rezista la fluctua\iile pie\ei, dat[
fiind vulnerabilitatea crescut[ a acestora la influen\ele externe, prin
compara\ie cu b[ncile clasificate în ratingul compus 1 şi 2. Mai mult, aceste
institu\ii se pot afla în conflict semnificativ cu aplicarea legilor =i
reglement[rilor în vigoare. Practicile de administrare a riscurilor pot fi
nesatisf[c[toare, în func\ie de m[rimea institu\iei, complexitatea =i categoria
de risc.
Aceste b[nci cer mai mult decât o supraveghere de rutin[, de=i declinul lor
nu pare probabil, dat fiind poten\ialul general =i capacitatea financiar[ a
acestora.
Rating compus 4
B[ncile clasificate în aceast[ grup[ se caracterizeaz[, în general, prin
practici ori prin condi\ii nesigure =i riscante. În aceste cazuri apar probleme
financiare =i manageriale serioase care conduc la performan\e
nesatisf[c[toare. Problemele care apar migreaz[ de la deficien\e severe la
critice, care nu au fost rezolvate în mod satisf[c[tor de c[tre executiv sau
consiliul de administra\ie.
În general, institu\iile din aceast[ grup[ sunt incapabile s[ reziste
fluctua\iilor de pia\[. Nerespectarea legilor =i reglement[rilor în vigoare este
întrutotul semnificativ[.
Practicile manageriale sunt, în general, inacceptabile în ceea ce prive=te
dimensiunea institu\iei, complexitatea =i tipul de risc.
O supraveghere atent[ este absolut necesar[, ceea ce conduce, în cele mai
multe cazuri, la ac\iuni decisive pentru remedierea problemelor.
B[ncile din aceast[ grup[ reprezint[ un risc pentru fondul de garantare a
depozitelor.
Declinul este posibil dac[ problemele sau deficien\ele nu se rezolv[ la timp
=i în mod satisf[c[tor.
Rating compus 5
B[ncile din aceast[ grup[ prezint[ cele mai nesatisf[c[toare =i riscante
practici sau condi\ii, au o performan\[ critic deficitar[, adesea cu practici de
administrare a riscurilor complet inadecvate în func\ie de m[rimea

institu\iei, complexitatea =i categoria de risc, necesitând cea mai sever[
preocupare din punct de vedere al supravegherii. Instituirea
supravegherii/administr[rii speciale implic[ declasarea b[ncii în ratingul
inferior 5.
Volumul =i gravitatea problemelor ap[rute dep[=esc capacitatea sau dorin\a
conducerii b[ncii de a le controla =i remedia.
În aceste situa\ii, apare necesitatea unei asisten\e financiare externe sau de
alt[ form[, imediate, pentru a p[stra viabilitatea acestora.
Supravegherea atent[ =i continu[ este absolut necesar[.
B[ncile din aceast[ grup[ constituie un risc maxim pentru fondul de
garantare a depozitelor =i declinul este foarte probabil.
10.3.1 Caracterizarea componentelor care stau la baza determin[rii
rating-ului compus
A) ADECVAREA CAPITALULUI (C)
O banc[ este de a=teptat s[-=i men\in[ un capital corespunz[tor, în raport cu
natura =i profilul de risc, precum =i cu capacitatea conducerii de a identifica,
m[sura =i controla aceste riscuri.
Pentru stabilirea gradului de adecvare a capitalului se are în vedere efectul
riscurilor de credit, de pia\[ =i a altor riscuri asupra condi\iei financiare a
b[ncii. Tipurile =i m[rimea riscurilor, în activitatea b[ncii, determin[ în ce
m[sur[ capitalul ar trebui s[ se situeze deasupra nivelului minim impus de
reglement[ri pentru a face fa\[ unor consecin\e nedorite.
Adecvarea capitalului unei b[nci este evaluat[ (dar nu limitat[) în func\ie de
urm[torii factori:
 nivelul =i calitatea capitalului =i situa\ia general[ financiar[ a b[ncii;
 capacitatea managementului de a face fa\[ nevoilor curente de majorare
a capitalului social;
 natura, trendul =i volumul activelor problem[ =i provizionarea
corespunz[toare a acestora;
 structura bilan\ului (incluzând natura =i suma imobiliz[rilor corporale),
riscul pie\ei, concentrarea riscului;
 expunerea riscului din activit[\i extrabilan\iere;
 calitatea =i consisten\a veniturilor, juste\ea dividendelor;
 perspective =i planuri de cre=tere, precum =i experien\a trecut[;
 accesul la pia\a de capital =i alte surse de capital.

În perioadele în care banca realizeaz[ performan\e slabe, capitalul,
ac\ionând ca un tampon, men\ine încrederea publicului în sistemul bancar,
promoveaz[ stabilitatea fondurilor deponenţilor =i sprijin[ dezvoltarea
rezonabil[ a institu\iei.
Definirea ratingurilor aferente adecv[rii capitalului:
Rating 1 indic[ un nivel puternic al capitalului, comparativ cu profilul de
risc al b[ncii.
Rating 2 indic[ un nivel al capitalului satisf[c[tor, comparativ cu profilul
de risc al b[ncii.
Rating 3 indic[ un nivel al capitalului mai pu\in satisf[c[tor, care nu poate
sus\ine complet profilul de risc al b[ncii. Ratingul indic[ nevoia pentru
perfec\ionare chiar dac[ nivelul capitalului dep[=e=te minimul cerut de
reglement[ri.
Rating 4 indic[ un nivel deficitar al capitalului, viabilitatea b[ncii putând fi
amenin\at[. În acest caz, se poate cere ajutorul ac\ionarilor sau suport
financiar din surse externe institu\iei.
Rating 5 indic[ un nivel deficitar critic al capitalului, amenin\ând
viabilitatea b[ncii. Se impune ajutorul financiar imediat al ac\ionarilor sau o
finan\are extern[ a institu\iei.
B) CALITATEA AC|IONARIATULUI (A)
Calitatea ac\ionariatului este o component[ esen\ial[ în evaluarea de
ansamblu a s[n[t[\ii unei b[nci. Stabilirea ratingului pentru aceast[
component[ se bazeaz[ pe analiza =i evaluarea unor factori, de ordin
financiar, managerial, de conforman\[ cu prevederile legale, precum =i a
riscului de \ar[ (în situa\ia în care ac\ionarii semnificativi au domiciliul în
afara României). În baza sistemului CAAMPL, Direc\ia Supraveghere din
Banca Na\ional[ a României depune eforturi pentru a se asigura c[
ac\ionarii tuturor b[ncilor sunt evalua\i într-o manier[ uniform[ =i
cuprinz[toare, astfel încât aten\ia supraveghetorilor s[ se concentreze asupra
acelor ac\ionari care demonstreaz[ sl[biciuni de natur[ financiar[ sau
influen\e negative asupra situa\iei de ansamblu a b[ncii.

Ac\ionarii b[ncii pot fi persoane fizice, persoane juridice bancare =i
nebancare, holdinguri, agen\ii guvernamentale sau combina\ii ale acestora.
În stabilirea ratingului ac\ionariatului o aten\ie special[ trebuie s[ se acorde
ac\ionarilor semnificativi (orice persoan[ fizic[ sau juridic[ care de\ine cel
pu\in 5% din ac\iunile unei b[ncii). Pentru a se determina m[sura în care
ace=tia sunt o surs[ de sprijin pentru banc[ sau pot constitui un pericol
poten\ial pentru întreaga activitate a b[ncii, se analizeaz[ situa\iile lor
financiare. Acolo unde este cazul, în evaluarea calit[\ii unor firme ac\ionare
se ia în considerare =i ratingul atribuit de o agen\ie specializat[ de rating.
Ac\ionarii pot fi sau nu implica\i în mod activ în opera\iunile zilnice. Cu
toate acestea, ei trebuie s[ fac[ dovada clar[ a faptului c[ de\inerea unui
pachet de ac\iuni nu este în detrimentul efectu[rii de c[tre banc[ a unor
opera\iuni s[n[toase. Acest rating trebuie s[ reflecte capacitatea ac\ionarilor
b[ncii de a influen\a activitatea acesteia în sensul de a asigura efectuarea de
opera\iuni financiare sigure, s[n[toase =i eficiente, în concordan\[ cu
prevederile legisla\iei în vigoare.
Capacitatea =i performan\ele ac\ionarilor se bazeaz[, f[r[ a se limita îns[ la
ace=tia, pe aprecierea urm[torilor factori de evaluare:
 nivelul =i calitatea sprijinului acordat de ac\ionari în activitatea b[ncii;
 disponibilitatea =i abilitatea ac\ionarilor de a face fa\[ riscurilor ce pot
s[ apar[ din schimbarea condi\iilor de desf[=urare a activit[\ii b[ncii
sau din ini\ierea de noi activit[\i sau apari\ia de noi produse bancare;
 nivelul riscurilor ap[rute în urma implic[rii firmelor ac\ionare în
afacerile b[ncii;
 caracterul, capacitatea financiar[ =i responsabilitatea ac\ionarilor;
 modul în care ac\ionarii sunt afecta\i de influen\a dominant[ a altor
ac\ionari sau a managementului b[ncii;
 volumul creditelor acordate de banc[ ac\ionarilor, precum =i a altor
facilit[\i în concordan\[ cu prevederile legisla\iei în vigoare;
 capacitatea ac\ionarilor de a men\ine un nivel al lichidit[\ii suficient
pentru a acoperi la timp obliga\iile financiare;
 evaluarea riscului de \ar[ al ac\ionarilor în func\ie de condi\iile
economice, sociale =i politice din \ara de re=edin\[ a acestora;
 rela\iile dintre banc[ =i ac\ionarii s[i, precum =i efectele acestor rela\ii
asupra activit[\ii =i s[n[t[\ii financiare a b[ncii;
 efectuarea de opera\iuni în condi\ii privilegiate pentru ac\ionari;
 dorin\a demonstrat[ de a servi nevoilor legitime ale b[ncii;
 performan\ele =i profilul de risc al institu\iei.

Definirea ratingurilor aferente calit[\ii ac\ionariatului:
Ratingul 1 relev[ sprijinul puternic acordat de ac\ionari coroborat cu
m[rimea, complexitatea =i profilul de risc al institu\iei. Riscurile
semnificative sunt consistent =i eficient identificate, m[surate, monitorizate
=i controlate. Ac\ionarii =i-au demonstrat capacitatea de a interveni cu
promptitudine asupra problemelor, controlând riscurile existente =i
poten\iale. Dac[ ac\ionarii semnificativi au primit un rating acordat de o
agen\ie de rating recunoscut[, atunci acesta ar trebui s[ fie unul dintre cele
mai mari.
Ratingul 2 indic[ un sprijin satisf[c[tor acordat de ac\ionari coroborat cu
m[rimea, complexitatea =i profilul de risc al institu\iei. Pot exista sl[biciuni
minore, dar care nu pericliteaz[ siguran\a =i s[n[tatea b[ncii, iar acestea sunt
în aten\ia factorilor de decizie. În general, riscurile =i problemele
semnificative sunt identificate, m[surate, monitorizate =i controlate eficient.
Dac[ ac\ionarilor semnificativi li s-a acordat un rating de c[tre o agen\ie de
rating recunoscut[, atunci acesta ar trebui s[ fie cel aferent unei firme
fundamental s[n[toase, în cazul c[reia sl[biciunile sunt considerate minore
=i pot fi controlate f[r[ dificultate de c[tre managementul acesteia.
Ratingul 3 relev[ necesitatea îmbun[t[\irii gradului de implicare a
ac\ionarilor, practicile de gestionare a riscului fiind mai pu\in satisf[c[toare.
Capacitatea ac\ionarilor de a interveni în rezolvarea problemelor este
insuficient[ având ]n vedere tipul, m[rimea sau situa\ia financiar[ a b[ncii.
Riscurile semnificative sunt inadecvat identificate, m[surate, monitorizate
sau controlate.
Ratingul 4 indic[ existen\a unor caren\e semnificative în implicarea
ac\ionarilor, practicile de gestionare a riscului fiind inadecvate comparativ
cu natura activit[\ii b[ncii. Nivelul problemelor =i expunerea la riscuri sunt
excesiv de mari, fiind în acela=i timp inadecvat identificate, m[surate,
monitorizate sau controlate.
Ratingul 5 denot[ deficien\e majore ale performan\ei ac\ionariatului.
Ac\ionarii nu au demonstrat capacitatea =i dorin\a de a corecta problemele =i
de a implementa practici corespunz[toare de gestionare a riscului.
Problemele =i riscurile semnificative sunt identificate, m[surate,
monitorizate sau controlate în mod inadecvat, amenin\ând viabilitatea
institu\iei.

C) CALITATEA ACTIVELOR (A)
Ratingul calit[\ii activelor reflect[ riscul poten\ial al creditelor, al
investi\iilor =i al altor active, precum =i al tranzac\iilor extrabilan\iere.
Evaluarea calit[\ii activelor trebuie analizat[ =i în func\ie de gradul de
provizionare al acestora. De asemenea, este necesar s[ se ia în calcul toate
celelalte riscuri care pot afecta valorificarea activelor b[ncii, incluzând
riscurile de exploatare, de pia\[, de reputa\ie, strategie =i altele. Capacitatea
managementului este reflectat[ de m[sura în care reu=e=te s[ identifice, s[
urm[reasc[ =i s[ controleze aceste riscuri.
Calitatea activelor b[ncii este evaluat[ (în mod nelimitativ) în func\ie de
urm[torii factori:
 practici s[n[toase de administrare a creditului =i de identificare a
riscurilor;
 nivelul, distribu\ia, gravitatea =i trendul activelor neperformante atât
pentru tranzac\iile bilan\iere, cât =i extrabilan\iere;
 adecvarea provizioanelor =i a altor rezerve;
 riscul de credit rezultat din tranzac\ii extrabilan\iere cum ar fi scrisori
de garan\ie, acreditive, linii de credit =i altele;
 varietatea =i calitatea portofoliilor de credite =i investi\ii;
 gradul de concentrare a riscului;
 adecvarea politicilor =i practicilor de credit =i investi\ii;
 capacitatea managementului de administrare corespunz[toare a activelor, inclusiv identificarea =i colectarea activelor problem[;
 adecvarea controlului intern =i a sistemelor informatice manageriale.
Definirea ratingurilor aferente calit[\ii activelor:
Rating 1 indic[ o calitate adecvat[ a activelor =i practicilor de administrare
a creditului. Deficien\ele identificate sunt minore =i expunerea la risc
referitoare la protec\ia capitalului este modest[. Calitatea activelor în astfel
de institu\ii presupune o supraveghere minim[.
Rating 2 indic[ o calitate satisf[c[toare a activelor =i a practicilor de
administrare a creditului. Nivelul =i seriozitatea sistemului de clasificare =i
alte deficien\e justific[ un nivel limitat al aten\iei supravegherii.
Rating 3 este atribuit în situa\ia în care calitatea activelor =i a practicilor de
administrare a creditului este mai pu\in decât satisf[c[toare. Trendul poate fi
stabil sau indică deteriorarea calit[\ii activelor sau o cre=tere a expunerii

la risc. Nivelul =i seriozitatea clasific[rii activelor impun o supraveghere
atent[.
În general, se manifest[ nevoia îmbun[t[\irii practicilor de administrare a
creditului =i a riscului.
Rating 4 este atribuit institu\iilor financiare cu o calitate a activelor =i a
practicilor de administrare a creditului deficitare. Nivelul riscului activelor
problem[ este controlat necorespunz[tor în mod semnificativ, expunând
institu\ia la poten\iale pierderi, care nu sunt controlate =i care pot amenin\a
viabilitatea acesteia.
Rating 5 indic[ o calitate critic[ a activelor sau a practicilor de administrare
a creditului care pot constitui o amenin\are iminent[ pentru viabilitatea
institu\iei.
D) MANAGEMENT (M)
Acest rating reflect[ capacitatea consiliului de administra\ie =i a
managementului b[ncii de a identifica, cuantifica, monitoriza =i controla
riscurile activit[\ii =i de a asigura, astfel, stabilitatea, siguran\a =i eficien\a
institu\iei, în concordan\[ cu legile =i reglement[rile în vigoare.
Conducerea executiv[ este r[spunz[toare pentru dezvoltarea =i implementarea politicii, procedurilor =i practicilor care transpun obiectivele
consiliului de administra\ie =i limitele de risc în standarde prudente de
operare.
În func\ie de natura =i scopul activit[\ilor b[ncii, practicile manageriale au
în vedere întreaga gam[ de riscuri: riscul de credit, de lichiditate, de pia\[,
opera\ional, de tranzac\ie, de reputa\ie, de strategie, de conformitate, legal =i
alte riscuri. Soliditatea practicilor manageriale este demonstrat[ de:
existen\a unui personal competent, a unor politici adecvate, a unui program
de audit propriu =i control intern corespunz[tor cu m[rimea =i complexitatea
institu\iei, abilitatea în administrarea riscurilor, precum =i de existen\a unui
sistem informa\ional eficient.
Din punct de vedere al supravegherii, riscul reprezint[ posibilitatea ca
evenimente poten\iale, previzibile sau nea=teptate s[ aib[ un impact negativ
asupra capitalului sau veniturilor unei b[nci.

Simpla existen\[ a riscului nu trebuie s[ fie neap[rat motiv de îngrijorare.
Ceea ce examinatorii trebuie s[ decid[ este dac[ =i în ce m[sur[ riscurile
asumate sunt bine administrate. În general, riscurile sunt considerate bine
administrate când acestea pot fi în\elese, m[surate =i controlate =i când
banca are capacitatea de a rezista impactului negativ al acestora. În cazul în
care examinatorii stabilesc c[ riscurile asumate nu sunt bine cuantificate,
aceast[ concluzie trebuie comunicat[ conducerii b[ncii în vederea lu[rii de
m[suri pentru limitarea sau eliminarea acestora. M[surile care se impun în
acest caz sunt reducerea expunerii, majorarea capitalului sau îmbun[t[\irea
activit[\ii de administrare a riscului.
Definirea calificativelor acordate riscurilor aferente activit[\ii b[ncii (risc
compus 1):
 risc mare (corespunz[tor ratingurilor 4 =i 5): apare în cazul în care
pozi\ia analizat[ are o pondere important[ în total activitate sau în total
resurse sau are o pondere mai mare decât cea înregistrat[ în cadrul grupului
de referin\[ (peer group); de asemenea, poate fi determinat[ de un num[r
mare de tranzac\ii de un anumit tip sau de efectuarea de tranzac\ii cu grad
mare de complexitate (peste cel normal). Ca urmare a factorilor enun\a\i,
banca poate înregistra o pierdere important[;
 risc moderat (corespunz[tor ratingului 3): apare în cazul în care pozi\ia
analizat[ are o pondere moderat[ în total activitate sau în total resurse sau
aceast[ pondere se apropie de cea înregistrat[ în cadrul grupului de
referin\ă; de asemenea, acest risc este propriu unui volum rezonabil de
tranzac\ii de un anumit tip sau în cazul efectu[rii de tranzac\ii obi=nuite. Ca
urmare, de=i din activitatea desf[=urat[ poate rezulta pierdere, aceasta are un
nivel rezonabil =i poate fi acoperit[ în perioada urm[toare;
 risc sc[zut (corespunz[tor ratingurilor 1 =i 2): apare în cazul în care,
datorit[ volumului sau naturii pozi\iei analizate, riscul producerii unei
pierderi este sc[zut chiar în cazul existen\ei unui control intern ineficient; de
asemenea, este asociat cazului în care pierderea aferent[ pozi\iei analizate
are un impact neglijabil asupra pozi\iei financiare a b[ncii.

Definirea calificativelor acordate riscurilor aferente administr[rii b[ncii (risc
compus 2):
¾ administrare bun[ (corespunz[toare ratingurilor 1 =i 2): indic[ faptul
c[ managementul b[ncii identific[ =i controleaz[ toate tipurile de riscuri
aferente activit[\ii desf[=urate de banc[. Consiliul de administra\ie particip[
la administrarea riscurilor, se asigur[ de existen\a unei strategii s[n[toase
pentru activitatea b[ncii =i a politicilor de aplicare a limitelor maxime de
expunere =i a plafoanelor de lucru pe care le aprob[, revizuie=te =i
actualizeaz[ periodic în func\ie de condi\iile impuse de mediul de afaceri.
La stabilirea politicilor =i limitelor maxime de expunere, un rol definitoriu îl
au raport[rile generate de sistemul informatic în vederea monitoriz[rii
diferitelor tipuri de riscuri. De asemenea, procedurile de audit =i de control
intern sunt adecvate m[rimii =i activit[\ii b[ncii. În cazul existen\ei unor
excep\ii de la politicile =i procedurile aprobate (în num[r redus) este pu\in
probabil ca acestea s[ determine o pierdere important[;
¾ administrare acceptabil[ (corespunz[toare ratingului 3): indic[ faptul
c[ managementul b[ncii, eficient în mare m[sur[, are câteva lipsuri. De
asemenea, indic[ capabilitatea managementului de a face fa\[ expunerilor
inerente (=i ca urmare previzibile) care pot apare în cursul normal al
activit[\ii. Cu toate c[ banca înregistreaz[ unele sl[biciuni în administrarea
riscurilor, aceast[ situa\ie este cunoscut[ =i se fac eforturi pentru rezolvare.
Supravegherea realizat[ de conducerea b[ncii, politicile =i limitele de
expunere stabilite, raport[rile =i administrarea sistemului informatic sunt
considerate adecvate pentru men\inerea stabilit[\ii =i s[n[t[\ii b[ncii.
Riscurile sunt controlate de conducere într-o manier[ în care nu este
necesar[ decât o supraveghere de rutin[ din partea autorit[\ii de
supraveghere;
¾ administrare proast[ (corespunz[toare ratingurilor 4 =i 5): indic[
faptul c[ managementul are lipsuri serioase, necesitând, ca urmare, o
supraveghere atent[ din partea autorit[\ii de supraveghere. Indicii ale unui
management defectuos sunt înc[lcarea propriilor proceduri =i politici
adoptate sau aprobarea, cu titlu de regul[, a excep\iilor de la acestea.
Managementul realizat în aceste condi\ii poate afecta stabilitatea =i s[n[tatea
b[ncii, în cazul în care nu sunt luate m[suri de remediere.

Definirea calificativelor acordate riscului compus total aferent managementului:
• risc compus sc[zut (rating 1 =i 2): va fi asociat unei activit[\i al c[rei
risc este sc[zut. De asemenea, chiar =i unei activit[\i cu risc moderat îi poate
fi asociat un risc compus sc[zut, în cazul în care practicile de administrare a
societ[\ii =i controlul intern sunt eficiente, fiind în m[sur[ s[ asigure
diminuarea riscului activit[\ii.
Rating 1 atribuit managementului indic[ performan\e remarcabile ale
acestuia şi practici corespunz[toare de administrare a riscului în func\ie de
m[rimea, complexitatea =i profilul de risc al institu\iei. Riscurile
semnificative sunt efectiv identificate, m[surate, monitorizate =i controlate.
Rating 2 indic[ performan\e satisf[c[toare ale managementului =i
consiliului de administra\ie referitoare la m[rimea, complexitatea =i profilul
de risc al institu\iei. Deficien\ele minore care pot s[ apar[ nu influen\eaz[
siguran\a =i viabilitatea institu\iei. În general, riscurile =i problemele
semnificative sunt efectiv identificate, m[surate, urm[rite =i controlate.
 risc compus moderat (rating 3): va fi asociat unei activit[\i al c[rei risc
moderat este diminuat de practicile de administrare a societ[\ii. De
asemenea, poate fi atribuit în cazul în care banca desf[=oar[ activit[\i cu
grad sc[zut de risc în condi\iile în care practicile de administrare a societ[\ii
înregistreaz[ sl[biciuni majore. Pe de alt[ parte, poate fi propriu unei
activit[\i al c[rei risc mare este diminuat de practicile eficiente de
administrare a societ[\ii, astfel încât pierderile posibile ar avea un impact
moderat asupra situa\iei financiare a b[ncii;
Rating 3 acordat managementului indic[ performan\e ale acestuia sau
practici de administrare a riscurilor mai pu\in satisf[c[toare, care necesit[
îmbun[t[\iri.
Capacitatea factorilor de decizie poate fi insuficient[ pentru tipul, m[rimea
sau condi\ia institu\iei. Problemele =i riscurile semnificative pot fi inadecvat
identificate, m[surate, monitorizate sau controlate.
◙ risc compus ridicat (rating 4 =i 5): va fi asociat unei activit[\i în care
administrarea b[ncii nu reu=e=te s[ reduc[ riscurile mari aferente diferitelor
opera\iuni efectuate. Ca urmare, banca poate înregistra o pierdere
important[ care s[ afecteze grav situa\ia financiar[. De asemenea, acest risc
se poate întâlni =i în cazul în care activit[\ilor desf[=urate li se asociaz[ un

risc moderat, caz în care se constat[ c[ managementul b[ncii nu posed[ o
corect[ în\elegere a riscurilor aferente mediului de afaceri =i nu poate
anticipa =i r[spunde schimb[rilor suferite de acesta;
Rating 4 acordat managementului indic[ performan\e deficitare ale acestuia
sau practici de administrare a riscurilor inadecvate.
Dimensiunea deficien\elor =i a expunerii la risc este excesiv[. Problemele =i
riscurile semnificative inadecvat identificate, m[surate, urm[rite, controlate
impun luarea unor m[suri urgente din partea factorilor de decizie.
Rating 5 indic[ deficien\e critice în activitatea managementului =i
consiliului de administra\ie sau caren\e severe în administrarea riscurilor.
Managementul =i consiliul de administra\ie nu au demonstrat capacitatea de
a corecta problemele =i de a implementa practici corespunz[toare de
administrare a riscurilor. Problemele =i riscurile semnificative sunt
identificate, m[surate, urm[rite sau controlate inadecvat =i continu[ s[
amenin\e viabilitatea institu\iei. Este necesar[ înlocuirea sau înt[rirea
managementului =i a consiliului de administra\ie.
Elementele aferente riscului administr[rii societ[\ii:
1) Supravegherea realizat[ de conducerea b[ncii
Capacitatea =i performan\ele managementului =i consiliului de administra\ie
sunt evaluate, în principal, pe baza urm[torilor factori:
 gradul de implicare a factorilor de decizie în asigurarea condi\iilor
optime de desf[=urare a activit[\ii b[ncii;
 identificarea riscurilor majore inerente activit[\ilor desf[=urate =i
depunerea tuturor diligen\elor din partea conducerii pentru a fi în
permanen\[ informat[ în leg[tur[ cu aceste riscuri în condi\iile
modific[rilor intervenite atât pe pie\ele financiare, cât =i în activitatea
institu\iei;
 adecvarea politicii interne (normelor interne) privind activitatea de baz[
=i riscurile pe care aceasta le incumb[, precum =i conforman\a acestora
cu reglement[rile pruden\iale;
 revizuirea periodic[ a limitelor maxime de expunere în scopul asigur[rii
conformit[\ii cu modific[rile strategiei institu\iei, a condi\iilor pie\ei
precum =i cu introducerea unor noi produse;
 familiarizarea conducerii cu sistemul de eviden\[ =i raport[rile utilizate
pentru m[surarea =i monitorizarea surselor principale de risc;
 încadrarea în posturile de conducere a unui personal calificat =i cu
experien\[ în domeniul de activitate;

 încadrarea unui num[r suficient de personal care s[ asigure desf[=urarea
activit[\ii într-o manier[ s[n[toas[;
 personalul angajat trebuie s[ satisfac[ condi\iile de integritate, s[
respecte valorile etice =i s[ aib[ competen\a cerut[ de realizarea unei
administr[ri prudente a activit[\ii institu\iei;
 supravegherea activit[\ii curente a angaja\ilor;
 identificarea tuturor riscurilor asociate noii activit[\i sau noului produs,
precum =i asigurarea unei infrastructuri =i practici de control intern
adecvate înaintea introducerii unor noi produse sau activit[\i;
 reac\ia (receptivitatea) factorilor de decizie la recomand[rile auditorilor
=i autorit[\ilor de supraveghere;
 profunzimea managementului =i succesiunea acestuia;
 m[sura în care consiliul de administra\ie =i managementul sunt afectate
sau sensibile la influen\a dominant[ sau concentrarea autorit[\ii.
2) Strategii, politici, proceduri =i limite de expunere (norme interne
de lucru)
În evaluarea strategiilor, politicilor, procedurilor şi limitelor de expunere
inspectorul trebuie s[ se asigure c[:
 politicile, procedurile =i limitele de expunere asigur[ identificarea,
evaluarea, monitorizarea =i controlul riscurilor inerente tuturor tipurilor
de activit[\i (acordare de credite, opera\iuni cu titluri, opera\iuni cu
devize etc.);
 politicile, procedurile =i limitele de expunere respect[ strategia stabilit[
de conducerea b[ncii şi sunt compatibile cu experien\a conducerii =i cu
puterea financiar[ a institu\iei;
 politicile stabilesc responsabilit[\ile =i competen\ele fiec[rui angajat;
 politicile prev[d revizuirea noilor activit[\i pentru a se asigura c[
infrastructura necesar[ identific[rii, monitoriz[rii =i controlului
riscurilor aferente este disponibil[ anterior implic[rii institu\iei în
desf[=urarea acestora.
3) Monitorizarea riscurilor =i administrarea sistemului informatic
În evaluarea monitoriz[rii riscurilor =i administr[rii sistemului informatic,
examinatorul trebuie s[ se asigure de existen\a urm[toarelor:
 practicile de monitorizare a riscurilor precum =i raport[rile elaborate în
acest scop acoper[ toată gama riscurilor;

 sursele de informa\ii =i procedurile utilizate în evaluarea =i
monitorizarea riscurilor sunt adecvate, documentate =i testate practic
pentru a se asigura temeinicia acestora;
 raport[rile sunt conforme cu activit[\ile desf[=urate de institu\ie =i sunt
astfel structurate ca s[ asigure atât monitorizarea expunerilor =i a
conformit[\ii cu limitele =i obiectivele stabilite, cât =i, eventual, s[
permit[ efectuarea de compara\ii a rezultatelor ob\inute fa\[ de cele
planificate;
 raport[rile transmise conducerii sunt corecte, de actualitate =i con\in
suficiente informa\ii pentru ca factorii de decizie s[ identifice orice
tendin\e nefavorabile =i s[ evalueze nivelul de risc la care institu\ia
trebuie s[ fac[ fa\[.
4) Control intern adecvat
În evaluarea sistemului de control intern, examinatorul trebuie s[ se asigure
de existen\a urm[toarelor:
 controlul intern este adecvat tipului =i nivelului de risc aferent activit[\ii
institu\iei;
 stabilirea clar[ a competen\elor =i a responsabilit[\ilor pentru
monitorizarea respect[rii politicilor =i procedurilor, precum =i
încadrarea în limite;
 procedura de raportare acord[ suficient[ independen\[ personalului
implicat în activitatea de control =i asigur[ separarea sarcinilor în cadrul
institu\iei;
 asigurarea conformit[\ii între structura organizatoric[ oficial[ =i
opera\iunile desf[=urate;
 raport[rile financiare, operative, precum =i cele pruden\iale, sunt
corecte, demne de încredere, de actualitate, permit detectarea
excep\iilor care sunt investigate cu promptitudine;
 existen\a procedurilor care s[ asigure conformitatea cu reglement[rile
în vigoare;
 auditul intern =i celelalte practici de control asigur[ independen\a =i
obiectivitatea;
 practicile de control sunt revizuite =i testate periodic; procedurile =i
concluziile auditului sunt documentate; ac\iunile întreprinse în vederea
corect[rii sl[biciunilor sunt verificate =i revizuite în mod obiectiv;
 consiliul de administra\ie =i celelalte comitete (pentru supravegherea
administr[rii creditului, gestiunea activelor =i pasivelor, de audit =.a.)
revizuiesc periodic eficien\a practicilor utilizate.

E) PROFITABILITATE (P)
Calitatea =i cantitatea veniturilor sunt evaluate în func\ie de: capacitatea de a
asigura adecvarea capitalului prin reinvestirea profitului; nivelul, trendul =i
stabilitatea veniturilor; sursele veniturilor; nivelul cheltuielilor de operare;
vulnerabilitatea veniturilor la expunerile riscului de pia\[; adecvarea
provizioanelor pentru pierderile la credite =i alte rezerve; tranzac\iile cu
titluri de valoare; efectele de taxare asupra veniturilor; procesele
previzioniste =i sistemele informa\ionale ale managementului.
În consecin\[, acest rating reflect[ nu numai volumul =i trendul veniturilor,
dar =i factorii care pot afecta sus\inerea sau calitatea veniturilor. Volumul, la
fel ca =i calitatea veniturilor, pot fi afectate de administrarea excesiv[ =i
inadecvat[ a riscului de credit, care poate conduce la aloc[ri de provizioane
suplimentare pentru pierderi din credite sau de nivelurile ridicate ale riscului
pie\ei care pot expune nejustificat veniturile institu\iei la fluctua\iile ratei de
dobând[.
De asemenea, calitatea veniturilor poate fi diminuat[ de o încredere
nejustificat[ în câ=tiguri extraordinare. Veniturile viitoare pot fi afectate de
incapacitatea de a prevedea =i controla fondurile =i cheltuielile de operare,
strategii de afaceri executate defectuos sau prost consiliate, un slab
management sau expunere necontrolat[ la alte riscuri.
Definirea ratingurilor aferente profitabilit[\ii:
Rating 1 indic[ venituri solide. Veniturile sunt mai mult decât suficiente s[
suporte costul opera\iunilor, men\inerea adecv[rii capitalului =i alocarea
unor niveluri corespunz[toare pentru constituirea de rezerve care s[ asigure
o bun[ calitate a activelor, o cre=tere a acestora, precum =i contracararea
tuturor factorilor care afecteaz[ trendul veniturilor.
Rating 2 indic[ venituri satisf[c[toare. Veniturile sunt suficiente s[ suporte
costul opera\iunilor, men\inerea adecv[rii capitalului =i nivelurile de alocare
(de rezerve) considerate necesare asigur[rii calit[\ii activelor, cre=terea
acestora =i al\i factori care afecteaz[ calitatea, cantitatea =i trendul
veniturilor. Veniturile care sunt relativ constante sau care au înregistrat un
u=or declin, pot primi ratingul 2, dac[ avem asigurarea c[ nivelul de venituri
ale b[ncii este adecvat, în sensul factorilor de evaluare men\iona\i mai sus.

Rating 3 indic[ venituri care cer s[ fie îmbun[t[\ite. Veniturile nu pot s[
suporte în întregime costul opera\iunilor =i s[ asigure cre=terea capitalului =i
nivelurile de alocare (de rezerve) în leg[tură cu condi\ia general[ a
institu\iei, cre=terea =i al\i factori care afecteaz[ calitatea, cantitatea =i
trendul veniturilor.
Rating 4 indic[ venituri insuficiente. Veniturile sunt insuficiente s[ suporte
costul opera\iunilor =i men\inerea unui capital =i a unor niveluri de alocare
(de rezerve) corespunz[toare. Institu\iile astfel evaluate pot fi caracterizate
prin fluctua\ii în câ=tigul net, dezvoltare =i trenduri negative semnificative,
pierderi intermitente sau o c[dere real[ a veniturilor în anii anteriori.
Rating 5 indic[ un volum al veniturilor mult deficitar. O institu\ie
financiar[ cu rating 5 înregistreaz[ pierderi care reprezint[ o serioas[
amenin\are privind viabilitatea acesteia, prin eroziunea capitalului.
F) LICHIDITATE (L)
Lichiditatea =i administrarea resurselor =i plasamentelor sunt evaluate în
func\ie de trendul =i stabilitatea depozitelor; gradul =i trendul utiliz[rilor pe
termen scurt, sursele volatile de fonduri, finan\area activelor pe termen lung;
accesul la pie\ele monetare =i alte surse de finan\are; adecvarea surselor de
lichiditate =i abilitatea de a face fa\[ nevoilor de lichiditate; eficien\a
politicilor =i practicilor de lichiditate, strategiile de administrare a
fondurilor; sistemele informatice de administrare =i planurile de finan\are;
capacitatea managementului de a identifica, m[sura, monitoriza =i controla
lichiditatea =i nivelul de diversificare al surselor de finan\are.
În evaluarea adecv[rii pozi\iei de lichiditate a unei institu\ii financiare, o
aten\ie deosebit[ ar trebui acordat[ nivelului curent =i viitor al surselor de
lichidit[\i, comparativ cu nevoile de fonduri, precum =i adecv[rii practicilor
de administrare a fondurilor în func\ie de m[rimea, complexitatea =i profilul
de risc al institu\iei. În general, practicile de constituire a fondurilor ar trebui
s[ confere certitudinea c[ institu\ia este capabil[ s[ men\in[ un nivel al
lichidit[\ii suficient pentru a face fa\[ în timp obliga\iilor sale financiare =i
s[ r[spund[ nevoilor curente ale b[ncilor.
Practicile ar trebui s[ reflecte capacitatea institu\iei de a administra
schimb[rile neplanificate cu privire la sursele de constituire a fondurilor, ca
=i reac\ia la modific[rile condi\iilor pie\ei, care pot afecta posibilitatea unei
lichid[ri rapide a activelor, cu pierderi minime.

În plus, practicile de constituire a fondurilor ar trebui s[ confere certitudinea
c[ lichiditatea nu a fost men\inut[ cu costuri înalte sau printr-o încredere
excesiv[ în sursele de constituire a fondurilor care se dovedesc a nu fi
utilizabile în timp, datorit[ stresului financiar sau schimb[rilor adverse în
condi\iile pie\ei.
Definirea ratingurilor aferente lichidit[\ii:
Rating 1 indic[ niveluri de lichiditate puternice =i practici de administrare a
fondurilor bine dezvoltate. Institu\ia are acces sigur la suficiente surse
pentru constituirea de fonduri în termeni favorabili pentru nevoile de
lichidit[\i prezente =i anticipate.
Rating 2 indic[ niveluri de lichiditate =i practici de administrare a
fondurilor satisf[c[toare. Institu\ia are acces la surse suficiente de fonduri în
termeni acceptabili pentru asigurarea nevoilor de lichiditate prezente =i
viitoare. O serie de deficien\e minore pot fi constatate în practicile de
administrare a fondurilor.
Rating 3 indic[ niveluri de lichiditate sau practici de administrare a
fondurilor care necesit[ îmbun[t[\iri. Institu\iile clasificate în acest rating nu
au acces rapid la fonduri în termeni rezonabili sau pot înregistra deficien\e
semnificative în perioadele de administrare a fondurilor.
Rating 4 indic[ niveluri de lichiditate deficitare sau practici inadecvate de
administrare a fondurilor. Institu\iile clasificate în acest rating nu sunt
capabile s[ ob\in[ un volum suficient de fonduri în termeni rezonabili pentru
asigurarea nevoii de lichiditate.
Rating 5 indic[ niveluri de lichiditate sau practici de administrare a
fondurilor atât de deficitare încât viabilitatea institu\iei este grav amenin\at[.
Institu\iile clasificate în aceast[ categorie necesit[ asisten\[ financiar[
extern[ imediat[ pentru a asigura rambursarea obliga\iilor la scaden\[ sau
alte nevoi de lichiditate.

Teste

1. Defini\i no\iunile de control pruden\ial =i control intern.
2. Enumera\i principalele cerin\e pruden\iale impuse b[ncilor din Rom`nia.
3. Din ce sunt formate fondurile proprii?
4. Ce este capitalul propriu al unei institu\ii de credit, dar cel suplimentar?
5. Care sunt categoriile de clasificare a creditelor =i plasamentelor ]n baza
Regulamentului nr. 5/2002?
6. Defini\i no\iunile: serviciul datoriei, performan\a financiar[ =i ini\ierea
procudurilor judiciare.
7. Enumera\i persoanele aflate ]n rela\ii speciale cu banca.
8. Ce este solvabilitatea =i cum se calculeaz[?
9. Defini\i lichiditatea efectiv[ =i lichiditatea necesar[.
10. Cum este supravegheat ]n Rom`nia riscul valutar?
11. Face\i o scurt[ prezentare a sistemului CAAMPL.
12. Defini\i cele 5 tipuri de rating.

ANEXA 1
CALCULAREA FONDURILOR PROPRII
Numele b[ncii ...........................................
Data raport[rii
Elemente luate ]n calcul
A
Capital social v[rsat
(sold cont 5012)
Primele legate de capital
(extras sold cont 511)
Rezerve legale (sold cont 512)
Rezerva gen.ptr.riscul de credit
(sold cont 514)
Sume ]nreg. ]n contul Alte
rezerve, Rezerve din influen\e
de curs valutar aferente aprecierii disponibil ]n valut[
reprezent`nd capital social ]n
valut[, ]n conf. cu OGR
nr. 252/1996
(sold cont 519, analitic distinct)
Sume ]nreg. ]n contul Alte
rezerve reprezent`nd prime
legate de capital
(sold cont 519, analitic distinct)
Sume ]nreg. ]n contul Alte
rezerve repartizate din profitul
net (sold cont 519, analitic
distinct), din care:
- ...................................
- ...................................
- ...................................

Nr.
rând
B

Val.
Coef.de
contab. ajust.
1
2

1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

x

Val.
ajust.
3

Elemente luate ]n calcul
A
Sume ]nreg. ]n contul Alte
rezerve, analitic distinct Rezerve din diferen\e favorabile
din reevaluarea patrimoniului
(sold cont 519, analitic distinct),
din care:
- ...........................................
- ...........................................
- ...........................................
Sumele ]nreg. ]n contul Fondul
imobiliz[rilor corporale
(sold cont 5281)
Sumele ]nregistrate ]n contul
Alte fonduri analitic Fond
pentru
cre=terea
surselor
proprii de finan\are
(sold cont 528, analitic distinct)
Sumele legal ]nregistrate ]n
contul Alte fonduri, altele dec`t
cele incluse la rând 9 şi 10 (sold
cont 528, analitice distincte), din
care: „ALTE rând 11''
- ...........................................
- ...........................................
- ...........................................
Rezervele statutare
(sold cont 513)
Rezultatul reportat reprezent`nd
profit nerepartizat
(sold cr. cont 581)
Rezultatul net al exerci\iului
financiar curent reprezent`nd
profit
(sold cr. cont 591)
Elemente asimilate capitalului
(sold cont 502)
Total (rând 1 la 15)

Nr.
rând
B

Val.
Coef.de
contab. ajust.
1
2

8

x

9

x

10

x

11

x

12

x

13

x

14

x

15

x

16

x

Val.
ajust.
3

Elemente luate ]n calcul
A
Sumele ]nregistrate ]n contul
Ac\iuni proprii, reprezent`nd
contravaloarea ac\iunilor proprii
r[scump[rate
]n
vederea
reducerii capitalului social, ]n
condi\iile prev[zute de art. 53
lit. b din Legea nr.58/1998'
(sold cont 30214)
Cheltuieli de constituire
(sold cont 4412)
Amortizarea cheltuielilor de
constituire (sold cont 46112)
Valoarea neamortizat[ a cheltuielilor de constituire
(rând 18 - rând 19)
Fondul comercial
(sold cont 4411 + extras sold
cont 451)
Amortizarea fondului comercial
(sold cont 46111+ extras sold
cont 4621)
Provizioane pentru deprecierea
fondului comercial
(extras sold conturi: 49221,
49231)
Valoarea net[ a fondului comercial (rând 21 - rând 22 rând 23)
Dividende *)
Participarea personalului la profit
Cota de participare a managerului la profit
*

Nr.
rând
B

Val.
Coef.de
contab. ajust.
1
2

17

x

18

x

19

x

20

x

21

x

22

x

23

x

24

x

25
26

x
x

27

x

Val.
ajust.
3

) Se va completa potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 lit. d) din Normele B.N.R. nr. 7/1999,
cu men\iunea c[ pentru data de 31 decembrie nu se vor ]nscrie sume ]n formularul de
raportare ref[cut =i retransmis de b[nci potrivit art. 7 din normele men\ionate

Elemente luate ]n calcul
A
Repartiz[ri din profitul net la
fonduri
Cheltuieli de repartizat =i cheltuieli ]nregistrate ]n avans
(sold conturi: 374, 375)
Rezultatul reportat reprezent`nd
pierdere neacoperit[
(sold deb. cont 581)
Rezultatul net al exerci\iului
curent reprezent`nd pierdere
(sold deb. cont 591)
Repartizarea profitului
(sold cont 592)
Dot[ri pentru unit[\ile proprii
din str[in[tate
(sold cont 421)
Total elemente deductibile
(rd. 17‡rd. 20‡ rd. 24 la 33 )
Total capital propriu
(rd. 16 - rd. 34)
Sumele ]nregistrate în contul
Alte rezerve, altele dec`t cele
incluse la rd. 5, 6, 7 =i 8
(extras sold cont 519)
Sumele ]nregistrate in conturile
Datorii subordonate la termen
=i Datorii subordonate pe
durat[ nedeterminat[
(extras sold conturi: 531, 532)
Sumele ]nregistrate în contul
Subven\ii pentru investi\ii
(sold cont 541)
Sumele ]nregistrate în contul
Diferen\e din reevaluare
(sold cr. cont 516, analitice
distincte), din care: ”rd. 39''
-.........................................
-.........................................
-.........................................

Nr.
rând
B

Val.
Coef.de
contab. ajust.
1
2

28

x

29

x

30

x

31

x

32

x

33

x

34

x

35

x

36

x

37

Maximum
50% of
line 35

38

x

39

x

Val.
ajust.
3

Elemente luate ]n calcul

Nr.
rând
B

A
Total capital suplimentar col. 1
‡ col. 1, rd. 36 la 39; col. 3 ‡
40
col. 3, rd. 36 la 39 (]n limita a
max. 100% din col. 3, rd. 35)

Val.
Coef.de
contab. ajust.
1
2
Maximum
100% of
line 35

Sumele reprezent`nd p[r\i ]n
societ[\ile comerciale legate,
titluri de participare =i titluri ale
activit[\ii de portofoliu, de\inute
la b[nci =i societ[\i cu caracter 41
financiar
(sold conturi: 4111, 4112, 4121,
4122, 413 ‡ - extras sold cont
414 - extras conturi: 418, 491

x

Sumele ]nregistrate ]n conturile
Credite subordonate la termen =i
Credite subordonate pe durat[
nedeterminat[, acordate altor
42
b[nci =i societ[\i cu caracter
financiar
(extras sold conturi: 401, 402,
481, 482 - extras sold cont 499)

x

Total elemente deductibile
43
(rând 41 + rând 42)

x

Total fonduri proprii
(rând 35 + rând 40 - rând 43)

x

44

Val.
ajust.
3

ANEXA 2
SITUA|IA
expunerilor mari
Denumirea institu\iei de credit ..............................................
Date de referin\e
Fonduri
proprii (FP)

“Un singur
debitor”
Nr.
crt.

A

Cod

B

- mii lei 800% din
fondurile proprii

10% din
20% din
fondurile proprii fondurile proprii

Den

C

Expunere brut[
din
el.
de
act.
Bil.
1

din
elem.
evid
]n af.
Bil.
2

Expunere net[

Tot.
din
col. 3
elem.
=
de
col. 1
activ
+
bilan
col. 2
3
4

din
elem
evid.
]n af
bil.
5

Total
col. 6
=

col. 4
+

col. 5
6

% din
fond.
propr.
col. 7
=
col. 6
x
100/FP
7

TOTAL

Conduc[torul b[ncii / casei centrale
(nume, prenume, semn[tur[)

Conduc[torul compartimentului
financiar-contabil,
(nume, prenume, semn[tur[)

}ntocmit de:
Nume,

ANEXA 3

STRUCTURA
grupurilor care reprezint[ “un singur debitor”
fa\[ de care se ]nregistreaz[ expuneri mari
Denumirea institu\iei de credit ....................................................
Date de referin\[
Grup de persoane fizice =i / sau
juridice
Nr crt. Cod
Denumire
0
1
2

Conduc[torul b[ncii / casei centrale
(nume, prenume, semn[tur[)

Persoane fizice sau juridice
componente ale grupului
Nr. crt. Cod
Denumire
3
4
5

Conduc[torul compartimentului
financiar-contabil,
(nume, prenume, semn[tur[)

}ntocmit de:
Nume,

ANEXA 4
SITUA|IA
]mprumuturilor nete acordate persoanelor aflate ]n rela\ii speciale
cu institu\iile de credit, personalului propriu, precum =i familiilor acestora
Denumirea institu\iei de credit ...................................................
Date de referin\[
- mii lei Fonduri proprii (FP)

Nr
crt.

A
1.

2.

Grup

B
Pers. aflate ]n
rela\ii spec.,
prev., dup[ caz,
la:
- art.1', (4, lit. p),
pct. 5-12; art.1', (4, lit. q),
pct. 1 =i 5-10; art.1', (4), lit. r),
pct. 5-12.(2) lit. n)
=i 5-12
Pers. propr. =i
fam. lui

5% din
fondurile proprii

20% din
fondurile proprii

Expunere brut[
Total
din
din
col. 3
elem. elem.
=
de
evid. ]n
col. 1
activ afara
+
bilan. bilan.
col. 2
1
2
3

Conduc[torul b[ncii / casei centrale
(nume, prenume, semn[tur[)

Expunere net[
din
Total
din
elem. col. 6
elem.
evid.
=
de
]n
col. 4
activ
afara
+
bilan.
bilan. col. 5
4
5
6

Tot.
col. 6
= col.
4+
col. 5
7

Conduc[torul compartimentului
financiar-contabil,
(nume, prenume, semn[tur[)
}ntocmit de:
Nume,

ANEXA 5
III. Calcularea indicatorilor de solvabilitate
Total capital propriu (formularul Calculul fondurilor proprii,

1

rd. 35, col. 3)
Total fonduri proprii (formularul Calculul fondurilor proprii,

2

rd. 44, col. 3)
Total expunere net[ din active bilan\iere (formularul I,

3

rd. TOTAL, col. 13)
Total expunere din elemente ]n afara bilan\ului (formularul II,

4

rd. TOTAL, col. 13)
INDICATOR DE SOLVABILITATE (minimum 8%)

5

rd. 5 = rd. 1 * 100 / (rd. 3 + rd. 4)
INDICATOR DE LICHIDITATE (minimum 12%)

6

rd. 6 = rd. 2 * 100 / (rd. 3 + rd. 4)

Conduc[torul b[ncii / casei centrale
(nume, prenume, semn[tur[)

Conduc[torul compartimentului
financiar-contabil,
(nume, prenume, semn[tur[)
}ntocmit de:
Nume,

