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1.

Sistemul bancar românesc, analiz
structural

Începând cu anii 90, sistemul bancar romanesc a înregistrat evoluii
semnificative sub toate aspectele, respectiv dimensiunea i numrul instituiilor de
credit, forma de proprietate a acestora, tipurile de activiti desfЬurate,
complexitatea operaiunilor, creterea gradului de sofisticare a produsele oferite,
cadrul legislativ si instituЮional.
La data analizei, în România funcionau un numr de 41 de instituii de
credit, din care un numr de 39 erau instituii cu capital majoritar privat. Cota de
pia în activele sistemului bancar a bncilor cu capital majoritar strin a cunoscut
o cretere important începând cu anii 2000, atingând valoarea de 90,8% la finele
lunii august 2013. În acest context, este de artat c, din totalul de 41 de instituii
de credit active în 2013 pe piaa româneasc, un numr de 36 erau cu capital
majoritar strin (din care 9 sucursale ale unor instituii de credit care nu sunt
persoane juridice române). Drept consecin, cota de pia a bncilor cu capital
majoritar românesc s-a redus la 9,2% în august 2013, devenind inferioar cotei
bncilor cu capital majoritar francez i grecesc (13,2% i respectiv 12,4%).
Bncile cu capital majoritar austriac deineau cea mai mare cot de pia, în
sistemul bancar românesc (38 la sut în august 2013).
Dei în ultimii ani s-a înregistrat o reducere a cotei de pia a primelor 5
bnci, acestea continu s dein o pondere semnificativ în total active, respectiv
54%. Se constat astfel o concentrare la nivelul pieei bancare, aspect indicat i
de indicele Herfindahl-Hirschmann care continu s înregistreze valori ridicate
(834 puncte - august 2013), îns în condiiile unui trend descresctor. Acelai
trend s-a manifestat i în cazul depozitelor, unde, în august 2013, primele 5 bnci
din sistem (în funcie de mrimea activelor) deineau 53,5% din depozitele atrase.
De subliniat c în România activeaz atât filialele unor grupuri de
importan sistemic global precum (BRD) SocGen, UniCredit, Citigroup, RBS si
ING, dar i bnci ce fac parte din grupuri financiare de importan regional,
precum bncile cu capital austriac si elen.
În ceea ce privete soliditatea sistemului bancar românesc, trebuie artat c
exist un nivel confortabil de adecvare a capitalului la riscuri, situaie care este i
o consecin a msurilor de reglementare i supraveghere prudenial adoptate
de banca central odat cu începutul manifestrii în România a efectelor crizei
financiare internaionale, respectiv:
1. impunerea în procesul de supraveghere prudenial a unui prag de minim
10% pentru indicatorul de solvabilitate (fa de nivelul de minim de 8 la
sut, reglementat la nivel naional i european), în cazul instituiilor de
credit considerate a avea un profil de risc ridicat, în scopul întririi
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capacitii sistemului bancar de a face fa ocurilor endogene precum i
a celor exogene generate de cadrul macroeconomic naional i
internaional dificile;
2. introducerea filtrelor prudeniale, inclusiv la nivel individual, odat cu
implementarea de ctre bnci a noilor standarde contabile IFRS ca baz a
contabilitii, având ca efect majorarea suplimentar a capacitii
fondurilor proprii de a absorbi pierderile din activitatea bancar i
meninerea unor niveluri prudente ale indicatorului de solvabilitate.
În contextul msurilor menionate mai sus, indicatorii utilizai pentru
evaluarea gradului de adecvare a capitalului, calculai la nivelul sistemului bancar
românesc, s-au meninut la niveluri ridicate, respectiv:

x indicatorul de solvabilitate s-a cifrat la 14,7 la sut în iunie 2013 (nivel
similar celui din iunie 2012);
x rata fondurilor proprii de nivel 1 în funcie de riscul de credit a înregistrat un
nivel ridicat (16,4 la sut în iunie 2013);
x rata fondurilor proprii de nivel 1, care ia în calcul cerina total de capital
(respectiv suma cerinelor pentru riscul de credit, riscul operaional, riscul de
pia i riscul de decontare/livrare), a fost de 13,6 la sut în iunie 2013.
De subliniat c un nivel al ratei fondurilor proprii de nivel 1 apropiat de cel al
indicatorului de solvabilitate, reflect calitatea ridicat a fondurilor proprii
aparinând bncilor persoane juridice române i capacitatea acestora de a face
fa eventualelor ocuri adverse.
Nivelul confortabil al indicatorilor de evaluare a gradului de adecvare a
capitalului la riscuri consemnat de sistemul bancar românesc creeaz premise
pentru implementarea corespunztoare a cerinelor suplimentare de capital
impuse de reglementrile Basel III, cerine ce urmeaz a fi aplicate gradual în
România, pân la finele anului 2018.

2.

Banca central Ьi arhitectura sistemului de
supraveghere financiar din România

Sistemul de supraveghere funcional în România, la data întocmirii
prezentului studiu, poate fi considerat ca fiind un mix între abordarea sectorial
(instituional) i abordarea integrat. TradiЮional, în România, supravegherea
pieelor financiare a fost realizat de ctre autoriti diferite, banca central fiind
singura autoritate responsabilizat cu supravegherea i reglementarea activitii
bancare. Pe lâng Banca Naional a României, au funcionat i alte autoriti de
supraveghere, specifice diferitelor piee financiare, precum:

x Comisia Naional a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M) - a asigurat
supravegherea pieei instrumentelor i investiiilor financiare;
x Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor (C.S.A) – a fost responsabilizat
cu supravegherea pieЮei asigurrilor;
x Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.) – a
asigurat supravegherea sectorul pensiilor private.
În contextul recomandrilor Bncii Centrale Europene privind unificarea
autoritilor de supraveghere a pieelor financiare nebancare, mai ales în statele în
care adâncimea acestor piee este mic, dar i ca urmare a crizei financiare care
a obligat autoritile competente s accelereze procesele de reformare i
consolidare a sistemelor de supraveghere, în temeiul Ordonanei de urgen a
Guvernului nr.93/2012 privind înfiinarea, organizarea i funcionarea Autoritii de
Supraveghere Financiar, cu modificrile i completrile ulterioare, în România sa înfiinat Autoritatea de Supraveghere Financiar (A.S.F.), autoritate de
supraveghere integrat ce are ca obiect de activitate reglementarea i
supravegherea intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de
plasament colectiv, pieelor de instrumente financiare i depozitarului central, a
operaiunilor de pia i a emitenilor, asigurtorilor, reasiguratorilor,
intermediarilor în asigurri i reasigurri i a altor activiti în legtur cu acestea,
precum i activitatea sistemului de pensii private. De menionat c A.S.F s-a
înfiinat, în fapt, prin preluarea fostelor entiti C.N.V.M, C.S.A i C.S.S.P.
Înfiinarea în România a unei astfel de autoriti, responsabil cu
supravegherea prudenial a pieei de capital, a sectorului asigurrilor i a
sistemului de fonduri de pensii private, se încadreaz într-o dinamic instituional
la nivel european. Diferena semnificativ fa de abordarea integrat a
supravegherii sistemului financiar, existent la data analizei la nivelul unor ri din
Uniunea European, este aceea c piaa bancar nu a fost inclus în cadrul
mecanismului respectiv.
În România, Banca central are competena exclusiv de autorizare i
reglementare în domeniul bancar i este responsabil cu supravegherea
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prudenial a instituiilor de credit, în scopul asigurrii funcionrii i viabilitii
sistemului bancar.
Evoluiile din ultimii ani ale sistemului financiar românesc au fcut necesar
ca autoritile responsabile cu autorizarea, reglementarea, supravegherea i
controlul pieelor componente ale sistemului financiar s conlucreze pentru a
asigura transparena i integritatea acestuia, respectarea cadrului legal aplicabil,
precum i lrgirea cadrului naional de stabilitate financiar.
Cerinele Uniunii Europene referitoare la managementul crizelor financiare
au impus cooperarea între autoritile naionale de supraveghere a sistemului
financiar, banca central i ministerul de finane, având ca obiectiv central
schimbul de informaii, precum i prevenirea, evaluarea i gestionarea
potenialelor probleme cu impact sistemic. În vederea implementrii acestor
cerine, la data de 31 iulie 2007, a fost semnat Acordul pentru cooperare în
domeniul stabilitii financiare i al gestionrii crizelor financiare, acord în baza
cruia a fost înfiinat Comitetul Naional pentru Stabilitate Financiar.
Membrii Comitetului Naional pentru Stabilitate Financiar au fost: Ministrul
Finanelor Publice, Guvernatorul Bncii Naionale a României, preedinii
celorlalte autoritii de supraveghere financiar (autoriti de supraveghere
fuzionate) i Directorul executiv al Fondului de Garantare a Depozitelor în
Sistemul Bancar.
Principalele atribuii ale Comitetului Naional pentru Stabilitate Financiar au
vizat promovarea unui schimb de informaii permanent i eficient între autoritile
responsabile cu reglementarea i supravegherea diferitelor sectoare ale
sistemului financiar, Ministerul Finanelor Publice i Fondului de Garantare a
Depozitelor în Sistemul Bancar, precum i evaluarea, prevenirea i, dup caz,
gestionarea situaiilor de criz financiar la nivelul instituiilor financiare
individuale, al grupurilor financiare sau al pieei financiare în ansamblu.
De menionat c, urmare Recomandrii Comitetului European pentru Risc
Sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudenial al autoritilor
naionale (CERS/2011/3), este necesar ca fiecare stat membru s desemneze o
autoritate responsabil cu aplicarea politicii macroprudeniale la nivelul sistemului
financiar naional. În contextul modificrilor de structur care au avut loc la nivelul
sistemului de supraveghere financiar naional, prin înfiinarea ASF, se afl în
stadiul de proiect legislativ Ordonana de urgen a Guvernului privind
supravegherea macroprudenial a sistemului financiar naional (proiectul a fost
lansat în dezbatere public 12.02.2014, proiectul de OUG privind supravegherea
macroprudenial a sistemului financiar naional).
Se prevede astfel înfiinarea unui Comitet Naional pentru Supravegherea
Macroprudenial (CNSM) ca structur de cooperare interinstituional, fr
personalitate juridic, care urmrete asigurarea coordonrii în domeniul
supravegherii macroprudeniale a sistemului financiar naional prin stabilirea
politicii macroprudeniale i a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare
a acesteia. În cadrul comitetului se regsesc autoritile cu un rol substanial în
asigurarea stabilitii financiare, respectiv BNR, ASF i Ministerul Finanelor
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Publice. Structura organizaional a CNSM va cuprinde Consiliul general,
Comitetul tehnic privind riscul sistemic, Comitetul tehnic privind gestiunea crizelor
financiare i Secretariatul CNSM, asigurat de BNR.
Obiectivul fundamental al acestui comitet este de a contribui la salvgardarea
stabilitii financiare, inclusiv prin consolidarea capacitii sistemului financiar de a
rezista ocurilor i prin diminuarea acumulrii de riscuri sistemice, asigurând pe
aceast cale o contribuie sustenabil a sectorului financiar la creterea
economic. În îndeplinirea acestui obiectiv este asigurat independena
funcional a comitetului, în sensul c acesta nu poate primi instruciuni din partea
altor entiti publice sau private.
Atribuiile CNSM privesc: identificarea, monitorizarea i evaluarea riscurilor
sistemice; identificarea instituiilor financiare i a structurilor sistemului financiar
relevante din punct de vedere sistemic; elaborarea strategiei privind politica
macroprudenial; emiterea de recomandri i avertizri în vederea prevenirii sau
diminurii riscurilor sistemice; monitorizarea implementrii recomandrilor emise
de CERS sau de CNSM i a msurilor adoptate de autoritile naionale ca urmare
a recomandrilor i avertizrilor emise de acestea.

3. Supravegherea bancar în România; Rolul
Bncii NaЮionale a României

3.1. Cadrul general de supraveghere a instituiilor de
credit
Dei, România este stat membru al Uniunii Europene, din punct de vedere
structural, sectorul financiar prezint înc trsturi specifice unei economii
emergente, în ansamblul creia sistemul bancar deЮine de departe o pondere
majoritar. Principala vulnerabilitate a unei astfel de economii rezid în lipsa unei
capaciti adecvate de a diminua efectele adverse ale unei crize financiare,
aspect care deriv tocmai din subdezvoltarea i dezechilibrele existente între
diferite structuri economice i financiare. Se poate explica astfel, de ce
gestionarea defectuoas a riscurilor ce se manifest la nivelul sistemul bancar va
impacta sever ansamblul sectorului financiar. Concluzionez în acest sens, cu
importana eficienЮei supravegherii bancare pentru fiecare dintre componentele
sistemului financiar, precum i cu rolul predominant pe care supravegherea
bancar îl are în asigurarea stabilitЮii financiare.
În contextul celor menionate mai sus, în opinia mea, rezid temeiul care a
stat la baza meninerii rolului Bncii Naionale a României de supraveghetor al
pieЮei bancare, respectiv neintegrarea acestei activiti la nivelul Autoritii de
Supraveghere Financiare, dar i rolul de monitorizare a stabilitЮii financiare.
În conformitate cu prevederile art.2 alin.2 lit.b din Legea nr.312/2004 privind
Statutul Bncii Naionale a României, cu modificrile i completrile ulterioare,
banca central asigur „autorizarea, reglementarea i supravegherea prudenial
a instituiilor de credit, promovarea i monitorizarea bunei funcionri a sistemelor
de pli pentru asigurarea stabilitii financiare”. De asemenea, în temeiul
articolului nr.25 „Reglementarea, autorizarea i supravegherea prudenial” din
legea menionat mai sus, Banca Naional a României are competena exclusiv
de autorizare a instituiilor de credit i rspunde de supravegherea prudenial a
instituiilor de credit pe care le-a autorizat s opereze în România, în conformitate
cu prevederile legislaiei privind activitatea bancar în vigoare.
Pentru asigurarea funcionrii i viabilitii sistemului bancar, Banca
Naional a României este împuternicit:
a) s emit reglementri, s ia msuri pentru impunerea respectrii acestora i
s aplice sanciunile legale în cazurile de nerespectare;
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b) s controleze i s verifice, pe baza raportrilor primite i prin inspecii la
faa locului, registrele, conturile i orice alte documente ale instituiilor de credit
autorizate, pe care le consider necesare.
Ordonana de urgen a Guvernului nr.99/2006 privind instituiile de credit i
adecvarea capitalului, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr.227/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, a asigurat transpunerea i
implementarea în legislaia naional a Directivei nr.2006/48/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate i
desfurarea activitii de ctre instituiile de credit i a Directivei nr.2006/49/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea
capitalului firmelor de investiii i instituiilor de credit. S-au reglementat astfel:
condiiile de acces la activitatea bancar i de desfurare a acesteia pe teritoriul
României, supravegherea prudenial a instituiilor de credit i a societilor de
servicii de investiii financiare i supravegherea sistemelor de pli i a sistemelor
de decontare a operaiunilor cu instrumente financiare.
În conformitate cu prevederile ordonanei de urgen menionate mai sus,
artm urmtoarele:

x Banca Naional a României acord autorizaie unei instituii de credit. De
altfel, banca central stabilete prin reglementri, i notific Comisiei
Europene i Autoritii Bancare Europene, condiiile în care poate acorda
autorizaie unei instituii de credit i documentaia care trebuie s
însoeasc cererea pentru obinerea autorizaiei.
x Banca Naional a României aprob, înainte de începerea exercitrii
responsabilitilor, membrii consiliului de administraie i directorii sau, dup
caz, membrii consiliului de supraveghere i ai directoratului unei instituii de
credit, precum i persoanele desemnate s asigure conducerea structurilor
care privesc activitile de administrare i control al riscurilor, audit intern,
conformitate, trezorerie, creditare, precum i orice alte activiti care pot
expune instituia de credit unor riscuri semnificative. De menionat c
acetia trebuie s dispun de o bun reputaie i experien adecvat
naturii, extinderii i complexitii activitii instituiei de credit i
responsabilitilor încredinate i trebuie s îi desfoare activitatea în
conformitate cu regulile unei practici bancare prudente i sntoase.
x Banca Naional a României asigur supravegherea prudenial a
instituiilor de credit persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor
acestora înfiinate în alte state membre ori în state tere, prin stabilirea unor
norme i indicatori de pruden bancar i urmrirea respectrii acestora i
a altor cerine prevzute de lege i de reglementrile aplicabile, atât la nivel
individual, cât i la nivel consolidat sau sub-consolidat, dup caz, în vederea
prevenirii i limitrii riscurilor specifice activitii bancare. Obiectivul
fundamenta este protejarea intereselor deponenilor i asigurarea
stabilitii i viabilitii întregului sistem bancar;
x instituiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate s raporteze
Bncii Naionale a României datele i informaiile necesare pentru
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evaluarea respectrii cadrului prudenial i legal în vigoare, la termenele i
în forma stabilite de Banca Naional a României.
x Banca Naional a României asigur verificarea cadrului de administrare, a
strategiilor, proceselor i mecanismelor implementate de fiecare instituie de
credit, persoan juridic român, i realizeaz propria evaluare a riscurilor
la care instituia de credit este sau poate fi expus. Pe baza verificrii i
evalurii efectuate, Banca Naional a României determin în ce msur
cadrul de administrare, strategiile, procesele i mecanismele implementate
de instituia de credit, persoan juridic român, i fondurile proprii deinute
de aceasta asigur o administrare prudent i o acoperire adecvat a
riscurilor în raport cu profilul de risc ai instituiei de credit. Urmrirea
respectrii de ctre instituiile de credit, persoane juridice române, a
cerinelor de natur prudenial i a altor cerine legale, se realizeaz atât
pe baza raportrilor transmise de instituiile de credit, cât i prin verificri la
faa locului desfurate la sediul instituiilor de credit i al sucursalelor
acestora din ar i din strintate. Verificrile la faa locului se efectueaz
de ctre personalul Bncii Naionale a României, împuternicit în acest sens,
sau de ctre auditori financiari sau experi numii de autoritatea de
supraveghere.
Subliniez c Banca Naional a României stabilete frecvena i gradul de
detaliere a verificrilor i evalurilor, cu luarea în considerare a principiului
proporionalitii, respectiv având în vedere mrimea, importana sistemic,
natura, extinderea i complexitatea activitilor desfurate de fiecare instituie de
credit, persoan juridic român.
De menionat c, în baza evalurilor i verificrilor efectuate, Banca
Naional a României, în calitate de autoritate de supraveghere, poate face
recomandri instituiei de credit în vederea adoptrii de msuri corespunztoare
pentru îmbuntirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor i
mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizri adecvate a
activitii desfurate ori pentru restabilirea sau susinerea situaiei sale
financiare, inclusiv în cazul constatrii deteriorrii indicatorilor financiari i de
pruden ai acesteia. Instituia de credit trebuie s comunice Bncii Naionale a
României msurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta.
Independent de formularea unor recomandri, Banca Naional a României
poate dispune msuri de supraveghere i/sau aplicarea de sanciuni. Astfel, în
situaia în care orice instituie de credit, persoan juridic român, nu respect
cerinele prevzute în legislaia bancar în vigoare, în reglementrile ori în alte
acte emise în aplicarea acesteia sau nu d curs unei recomandri, Banca
Naional a României poate s dispun, fr a se limita la acestea, urmtoarele
msuri:
a) s oblige instituia de credit s dispun de fonduri proprii la un nivel mai
mare decât cel prevzut de reglementrile prudeniale. De menionat c
fondurile proprii ale bncilor trebuie s se situeze în permanen cel puin la
nivelul cerinelor de capital stabilite pentru acoperirea, dup caz, a riscului
de credit, inclusiv a riscului de credit al contrapartidei, a riscului de
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diminuare a valorii creanei, a riscului de poziie, a riscului de
decontare/livrare, a riscului valutar, a riscului de marf i a riscului
operaional;
b) s solicite instituiei de credit îmbuntirea cadrului de administrare, a
strategiilor, proceselor i mecanismelor implementate;
c) s solicite instituiei de credit s aplice o politic specific de provizionare
sau un tratament specific al expunerilor din perspectiva cerinelor de fonduri
proprii;
d) s restricioneze sau s limiteze activitatea, operaiunile sau reeaua de
sucursale ale instituiei de credit, inclusiv prin retragerea aprobrii acordate
pentru înfiinarea sucursalelor din strintate;
e) s solicite instituiei de credit reducerea riscurilor aferente operaiunilor,
produselor i/sau sistemelor acesteia;
f) s dispun instituiei de credit limitarea componentei variabile a
remuneraiei la un procentaj din veniturile totale nete, dac nivelul acesteia
nu este în concordan cu meninerea unei baze de capital sntoase;
g) s dispun instituiei de credit s utilizeze profiturile nete pentru întrirea
bazei de capital;
h) s dispun instituiei de credit înlocuirea persoanelor desemnate s asigure
conducerea sucursalelor instituiei de credit;
i) s instituie supravegherea special sau, dup caz, administrarea special
asupra instituiei de credit ori s dispun msuri de stabilizare;
j) s limiteze participaiile calificate în entiti financiare sau nefinanciare,
situaie în care instituia de credit este obligat la înstrinarea acestora;
k) s dispun instituiei de credit elaborarea i aprobarea unui plan de
redresare a activitii, care trebuie s detalieze msurile i aciunile ce vor fi
întreprinse pentru a asigura administrarea adecvat a riscurilor la care este
expus instituia de credit i/sau pentru a înltura deficienele constatate în
activitatea acesteia i care s stabileasc termenul de implementare a
respectivelor msuri i aciuni.
Banca Naional a României poate aplica sanciuni, potrivit prevederilor
ordonanei de urgen menionate mai sus, în cazurile în care constat c o
instituie de credit, persoan juridic român, i/sau membrii consiliului de
administraie i directorii sau, dup caz, membrii consiliului de supraveghere i ai
directoratului unei instituii de credit, precum i persoanele desemnate s asigure
conducerea structurilor care privesc activitile de administrare i control al
riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare i orice alte activiti care
pot expune instituia de credit unor riscuri semnificative sau persoanele
desemnate s asigure conducerea sucursalelor instituiei de credit se fac vinovate
de fapte precum:
a) înclcarea unei prevederi a legislaiei bancare în vigoare, a reglementrilor
emise în aplicarea acesteia ori a reglementrilor proprii ale instituiilor de
credit, respectiv a regulamentelor de direct aplicare adoptate la nivelul
Uniunii Europene;
b) nerespectarea msurilor dispuse de Banca Naional a României;
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c) înclcarea oricrei condiii sau restricii prevzute în autorizaia acordat;
d) efectuarea de operaiuni fictive i fr acoperire real, în scopul prezentrii
incorecte a poziiei financiare sau expunerii instituiei de credit;
e) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date i informaii
eronate ctre Banca Naional a României.
f) periclitarea credibilitii i/sau viabilitii instituiei de credit prin
administrarea necorespunztoare a fondurilor.
În contextul în care instituia de credit/persoanele fizice ce dein funciile
menionate mai sus se face vinovate de faptele anterior prezentate, pot fi
sancionate cu:
a) avertisment scris;
b) amend aplicabil instituiei de credit, între 0,05% i 1% din capitalul social
al acesteia;
c) amend între 1-6 salarii medii nete pe instituia de credit, conform situaiei
salariale
d) retragerea aprobrii acordate persoanelor prevzute;
e) retragerea autorizaiei acordate instituiei de credit.
x Banca Naional a României are în vedere, în exercitarea atribuiilor sale
generale de supraveghere prudenial, impactul potenial al deciziilor sale
asupra stabilitii sistemului financiar din toate celelalte state membre în
cauz, în special în situaii de urgen, pe baza informaiilor disponibile la
momentul respectiv.
x supravegherea prudenial a instituiilor de credit din România, care
activeaz prin intermediul unor sucursale în alte state membre, se
realizeaz de ctre Banca Naional a României în colaborare cu autoritile
competente din statele membre gazd. Cadrul de colaborare asigur
schimbul de informaii referitoare la administrarea i la acionariatul
instituiei de credit, persoan juridic român, de natur s faciliteze
supravegherea acesteia i evaluarea îndeplinirii condiiilor care au stat la
baza autorizrii, precum i schimbul de informaii de natur s faciliteze
verificarea pe o baz continu a activitii instituiei fie credit, în special în
ceea ce privete, lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a
depozitelor, limitarea expunerilor mari, procedurile administrative i
contabile i mecanismele de control intern. Verificarea activitii sucursalelor
înfiinate în alte state membre de ctre instituiile de credit, persoane juridice
române, se poate face prin verificri directe la sediul acestor sucursale, cu
informarea prealabil a autoritilor competente din statele membre gazd
sau se poate solicita efectuarea verificrii de ctre aceste autoriti, cu
participarea, dup caz a reprezentaЮiilor Direciei Supraveghere.
Pentru supravegherea activitii sucursalelor înfiinate în state tere de
instituiile de credit, persoane juridice române, Banca Naional a României
coopereaz cu autoritile competente din aceste state, în condiiile prevzute prin
acorduri de cooperare încheiate cu acestea.
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3.2. Supravegherea pe baz consolidat
Supravegherea pe baz consolidat a unei instituii de credit, persoan
juridic român, este exercitat de Banca Naional a României în urmtoarele
situaii:
a) instituia de credit autorizat de Banca Naional a României este instituie
de credit-mam la nivelul României sau instituie de credit-mam la nivelul
Uniunii Europene;
b) instituia de credit autorizat de Banca Naional a României are ca
societate-mam o societate financiar holding-mam la nivelul României
sau o societate financiar holding-mam la nivelul Uniunii Europene, fr
ca, în acest din urm caz, societatea-mam s mai aib ca filiale alte
instituii de credit în statele membre;
c) instituia de credit autorizat de Banca Naional a României are ca
societate-mam, înfiinat în România, o societate financiar holding-mam
la nivelul României sau o societate financiar holding-mam la nivelul
Uniunii Europene i care este societate-mam pentru cel puin înc o
instituie de credit autorizat într-un alt stat membru;
d) exist instituii de credit autorizate în dou sau mai multe state membre,
printre care i România, ce au ca societi-mam mai multe societi
financiare holding având sediul social în state membre diferite i exist o
instituie de credit filial în fiecare dintre aceste state, iar dintre aceste filiale,
instituia de credit, persoan juridic român, are cel mai mare total al
activului bilanier;
e) instituia de credit autorizat de Banca Naional a României are ca
societate-mam o societate financiar holding care este societate-mam i
pentru cel puin o alt instituie de credit autorizat în oricare alt stat
membru, niciuna dintre aceste instituii de credit nefiind autorizat în statul
membru în care este înfiinat societatea financiar holding, iar instituia de
credit autorizat în România are cel mai mare total al activului bilanier;
aceast instituie de credit este considerat, pentru scopurile supravegherii
pe baz consolidat, instituie de credit controlat de ctre o societate
financiar holding-mam la nivelul Uniunii Europene.
De menionat c, în anumite cazuri, Banca Naional a României, de comun
acord cu autoritile competente din alte state membre, poate s desemneze o
alt autoritate responsabil cu exercitarea supravegherii pe baz consolidat.
Trebuie avut în vedere c reglementrile legale în vigoare, impun ca
instituiile de credit, persoane juridice române, filiale în România, s fie
supravegheate pe baz sub-consolidat de ctre Banca Naional a României,
dac ele însele sau societile-mam ale acestora, în cazul în care acestea sunt
societi financiare holding i supravegherea pe baz consolidat este exercitat
de Banca Naional a României, au într-un stat ter o filial instituie de credit,
instituie financiar sau societate de administrare a investiiilor sau dein o
participaie în astfel de entiti.
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Banca Naional a României, în calitate de autoritate competent cu
supravegherea pe baz consolidat, solicit entitilor incluse în aria de
cuprindere a consolidrii prudeniale, orice informaii care ar putea fi relevante
pentru scopul supravegherii pe baz consolidat a instituiilor de credit, persoane
juridice române. Entitile, persoane juridice române, incluse în aria de cuprindere
a consolidrii prudeniale a unei instituii de credit, trebuie s furnizeze, la cerere,
orice informaii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baz
consolidat exercitate de Banca Naional a României sau de o autoritate
competent dintr-un alt stat membru. În cazul în care societatea-mam i oricare
dintre filialele acesteia, instituii de credit, sunt situate în state membre diferite, iar
cel puin una este persoan juridic român, Banca Naional a României
comunic, în condiii de reciprocitate, autoritilor competente din celelalte state
membre toate informaiile relevante care pot permite sau facilita exercitarea
supravegherii pe baz consolidat.
De asemenea, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, dac societateamam are sediul pe teritoriul unui alt stat membru, iar Banca Naional a
României exercit supravegherea pe baz consolidat, aceasta poate cere
autoritii competente din respectivul stat membru s solicite societii-mam
orice informaii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baz
consolidat i s le transmit Bncii Naionale a României.

3.3. Proceduri speciale de supraveghere
Criza financiar a demonstrat c autoritЮile competente nu au dispus de
instrumente adecvate administrrii situaЮiei bncilor aflate în dificultate, mai ales
dac avem în vedere efectele integrrii semnificative a pieelor financiare. De
altfel, pentru a menЮine în funcЮiune servicii financiare esenЮiale pentru cetЮeni Ьi
companii, guvernele au fost nevoite s injecteze bani publici în bnci Ьi s emit
garanЮii de stat la un nivel fr precedent. S-a evitat astfel falimentul a numeroase
bncii, unele de dimensiuni i importan considerabile, Ьi implicit apariia unor
dezechilibre semnificative la nivelul sistemului financiar i a economiilor în
ansamblu. De asemenea, legislaia general a falimentului aplicat societilor
bancare s-a dovedit, în multe cazuri, a fi ineficient i prea lent pentru a preveni
crize financiare sistemice. Toate acestea au condus la accentuarea nevoi pentru
conturarea i aplicarea unor regimuri speciale pentru soluionarea situaiei
bncilor aflate în dificultate, numite „regimuri speciale de rezoluie”. Subliniem c
i în România, în contextul general european, s-a procedat la revizuirea i
completarea cadrului de rezoluie, astfel încât acesta s corespund realitilor
existente la nivelul unui sistem bancar afectat de criza economic.
Procedurile speciale aplicate instituiilor de credit aflate în dificultate sunt de
asemenea reglementate prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.99/2006
privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr.227/2007, cu modificrile i completrile ulterioare,
respectiv:
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1) Supravegherea special
Banca Naional a României poate dispune instituirea msurii de
supraveghere special asupra unei instituii de credit, persoan juridic român,
pentru înclcarea legii sau a reglementrilor emise în aplicarea acesteia,
constatat în urma verificrilor efectuate la faa locului i/sau a analizrii
raportrilor transmise de instituia de credit, precum i în cazul constatrii unei
situaii financiare precare a acesteia, dac nu hotrte instituirea administrrii
speciale. Supravegherea special se asigur printr-o comisie format din
maximum 7 specialiti din cadrul Bncii Naionale a României, cu urmtoarele
atribuii:
a) urmrirea modului în care consiliul de administraie i directorii instituiei de
credit ori, dup caz, consiliul de supraveghere i directoratul acioneaz
pentru stabilirea i aplicarea msurilor necesare remedierii deficienelor sau,
dup caz, a recomandrilor formulate sau a msurilor dispuse de Banca
Naional a României;
b) suspendarea aplicrii unor acte de decizie ale organelor sau persoanelor
având atribuii de administrare i/sau de conducere a instituiei de credit,
care sunt contrare unei practici bancare prudente i sntoase, cerinelor
legii i reglementrilor emise în aplicarea acesteia ori care conduc la
deteriorarea situaiei financiare a instituiei de credit;
c) formularea de solicitri privind modificarea/completarea cadrului de
conducere, a strategiilor, proceselor i mecanismelor implementate de
instituia de credit;
d) limitarea i/sau suspendarea unor activiti i operaiuni pe o anumit
perioad;
e) orice alte msuri considerate necesare pentru remedierea situaiei instituiei
de credit;
f) formularea de propuneri ctre Banca Naional a României pentru
dispunerea anumitor msuri sau pentru aplicarea sanciunilor prevzute de
lege, în situaia în care consiliul de administraie sau directorii instituiei de
credit ori, dup caz, consiliul de supraveghere i directoratul nu respect
msurile dispuse de comisie.
Comisia de supraveghere special, în cadrul procedurii de supraveghere
special, nu se substituie structurii de conducere a instituiei de credit, în ceea ce
privete conducerea activitii i competena de a angaja legal banca. Totui,
trebuie avut în vedere c, în perioada exercitrii supravegherii speciale, adunarea
general a acionarilor, consiliul de administraie i directorii instituiei de credit ori,
dup caz, consiliul de supraveghere i directoratul nu pot hotrî msuri contrare
celor dispuse de comisia de supraveghere special.
2) Administrarea special
Banca Naional a României poate s hotrasc instituirea administrrii
speciale asupra unei instituii de credit, persoan juridic român, dac:
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a) instituirea msurii de supraveghere special nu a dat rezultate într-o
perioad de pân la 3 luni;
b) se constat sau este previzibil o deteriorare semnificativ a indicatorilor
prudeniali i de performan financiar, de natur s pericliteze capacitatea
instituiei de credit de a respecta cerinele prudeniale, i acionarii nu au
întreprins i/sau nu demonstreaz c sunt în msur s întreprind, în timp
util, demersurile necesare pentru remedierea situaiei;
c) se constat deficiene grave în administrarea i/sau conducerea instituiei
de credit sau înclcri grave i repetate ale dispoziiilor legii i/sau ale
reglementrilor ori ale altor acte emise în aplicarea acesteia, care
pericliteaz în mod grav interesele deponenilor;
d) instituia de credit nu a asigurat implementarea în totalitate i în termenele
stabilite a unora sau a mai multora dintre msurile dispuse fa de aceasta,
de autoritatea de supraveghere, situaie care este de natur s pun în
pericol lichiditatea instituiei de credit i/sau nivelul adecvat al fondurilor
proprii;
e) operaiunile instituiei de credit pun în pericol stabilitatea ori nivelul fondurilor
proprii ale acesteia sau instituia de credit înregistreaz o criz de lichiditate
care e de natur s pericliteze interesele deponenilor si sau ale altor
creditori;
f) instituia de credit nu a prezentat, în termenul indicat de Banca Naional a
României, un plan de redresare a activitii sau Banca Naional a
României a constatat c planul prezentat nu este fezabil ori c instituia de
credit nu i-a îndeplinit, în termenele stabilite, angajamentele asumate
printr-un asemenea plan ori c deficienele constatate legate de lichiditatea
sau de nivelul fondurilor proprii ale instituiei de credit nu pot fi înlturate
printr-un plan de redresare;
g) instituirea administrrii speciale este solicitat în mod justificat de consiliul
de administraie sau, dup caz, de consiliul de supraveghere ori de ctre
adunarea general a acionarilor;
h) Banca Naional a României a declarat indisponibile depozitele instituiei de
credit, potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr.39/1996 privind
înfiinarea i funcionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul
bancar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
De asemenea, subliniez c dac fondurile proprii ale unei instituii de credit
se situeaz la un nivel care nu depete 75% din nivelul minim al cerinelor de
capital calculate potrivit reglementrilor prudeniale, Banca Naional a României
este obligat s instituie administrarea special, cu excepia cazurilor în care
hotrte fie adoptarea unor msuri de stabilizare, fie retragerea autorizaiei, cu
sesizarea instanei competente pentru deschiderea procedurii falimentului.
Banca Naional a României decide, concomitent cu msura instituirii
administrrii speciale, i cu privire la urmtoarele:
a) retragerea aprobrilor acordate persoanelor care exercit responsabiliti de
administrare i/sau de conducere în instituia de credit;
b) retragerea aprobrii auditorului financiar al instituiei de credit;
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c) suspendarea drepturilor de vot ale acionarilor care dein participaii
calificate în instituia de credit.
Msura administrrii speciale vizeaz inclusiv activitatea sucursalelor din
strintate ale instituiei de credit.
Pentru exercitarea atribuiilor administratorului special, Banca Naional a
României poate desemna una sau mai multe persoane fizice ori o persoan
juridic, care poate fi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Pe
perioada administrrii speciale, mandatul consiliului de administraie i al
directorilor sau, dup caz, al consiliului de supraveghere i al directoratului
înceteaz, administratorul special preluând integral atribuiile de administrare i de
conducere a instituiei de credit.
3) Msuri de stabilizare
Banca Naional a României poate hotrî, ca o alternativ la administrarea
special a unei instituii de credit pentru care s-a dispus suspendarea drepturilor
de vot în privina acionariatului care deine controlul asupra instituiei de credit
respective, în contextul în care exist o ameninare la adresa stabilitii financiare,
aplicarea uneia dintre msurile de stabilizare, menionate mai jos:
a) transferul total sau parial de active i pasive ale unei instituii de credit ctre
una ori mai multe instituii eligibile;
b) implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate
de administrator delegat i, dup caz, de acionar, dac anterior s-a dispus
msura suspendrii drepturilor de vot în privina acionariatului care deine
controlul asupra instituiei de credit respective;
c) transferul de active i pasive de la o instituie de credit ctre o banc-punte
care se constituie în acest scop.
De menionat c în cazul în care s-a decis aplicarea uneia dintre msurile
de stabilizare de mai sus, mandatul persoanelor care asigur administrarea i/sau
conducerea instituiei de credit înceteaz de la data la care hotrârea Bncii
Naionale a României este comunicat instituiei de credit, atribuiile de
administrare i de conducere a acesteia fiind preluate de administratorul delegat
desemnat prin hotrârea Bncii Naionale a României de adoptare a unei msuri
de stabilizare

4. Metode i instrumente de supraveghere folosite
în România
Obiectivul fundamental al unei autoritii de supraveghere este acela de a
preveni riscul sistemic prin promovarea unei supravegheri bancare eficiente care
s asigure realizarea stabilitii i viabilitii întregului sistem bancar. În vederea
îndeplinirii acestui obiectiv, Banca Naional a României, în calitate de autoritate
de supraveghere a sistemului bancar, utilizeaz o serie de instrumente i
abordri, dintre care menionm: Sistemului Uniform de Evaluare – CAAMPL,
SREP, Testele de rezisten (stress testele).

4.1. Sistemul Uniform de Evaluare – CAAMPL
Sistemul reprezint un instrument eficient de lucru pentru evaluarea
instituiilor bancare în scopul identificrii, într-o faz incipient, a acelor bnci care
sunt ineficiente sub aspect financiar i operaional sau manifest trenduri adverse,
solicitând din partea autoritii de supraveghere o atenie sporit.
Acesta impune evaluarea a ase componente care reflect într-o manier
uniform i cuprinztoare performanele unei bnci, în conformitate cu legislaia i
reglementrile bancare în vigoare. Componentele evaluate în cadrul acestui
sistem sunt urmtoarele:
1) adecvarea capitalului
(C)
2) -

calitatea acionariatului (A)

3) -

calitatea activelor

(A)

4) -

management

(M)

5) -

profitabilitate

(P)

6) -

lichiditate

(L)

De menionat c, 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 sczut. Patru din cele ase componente (C – adecvarea
capitalului, A – calitatea activelor, P – profitabilitate i L - lichiditate) sunt analizate
în funcie de o gam de indicatori, pentru care sunt stabilite cinci intervale i cinci
ratinguri corespunztoare acestora. Subliniez c intervalele valorice sunt stabilite
pornind de la standardele internaionale în materie i de la condiiile specifice
sistemului bancar românesc. Baza de calcul a indicatorilor ce definesc cele patru
componente o reprezint raportrile financiare FINREP i prudeniale COREP, la
nivel individual, transmise lunar de bnci.
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În timpul aciunilor de inspecЮie on site analiza se evalueaz celelalte dou
componente (elemente preponderent de ordin calitativ), respectiv calitatea
acionariatului - A i managementul - M, care contribuie în mod direct la stabilirea
profilului de risc al bncilor, precum i la aprecierea conformanei cu cerinele
prudeniale.
Evaluarea celor ase componente specifice de performan (CAAMPL)
reprezint fundament pentru stabilirea ratingului compus, ce presupune de
asemenea acordarea unui punctaj de la 1 la 5. O condiie important care este
luat în calculul ratingului compus este ca în cazul în care cel puin una dintre
componente a fost evaluat în rating 5, ratingul compus atribuit bncii s nu poat
fi unul superior (1 sau 2).
Fiecare banc primete 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 aciunilor de inspecie la sediul bncilor. Pe baza datelor agregate ale
indicatorilor economico-financiari i de pruden bancar se stabilete un rating
compus pentru sistemul bancar.

4.2. Procesul de evaluare i verificare efectuat de
supraveghere (SREP)
Banca Naional a României, în aplicarea atribuiilor pe linia supravegherii
instituiilor de credit asigur verificarea procesului intern de evaluare a adecvrii
capitalului instituiilor de credit la riscuri (ICAAP). Procesul de verificare a ICAAP
este integrat în procesul de verificare i analiz desfurat de autoritatea de
supraveghere (SREP.
O banc este de ateptat s-i menin un capital corespunztor, în raport
cu natura i profilul de risc, precum i cu capacitatea structurii de conducere de a
identifica, msura, agrega i monitoriza în mod adecvat riscurile, precum i
dezvoltarea i utilizarea unor sisteme solide de administrare a riscurilor.
Pentru stabilirea gradului de adecvare a capitalului se are în vedere efectul
riscurilor la care este expus asupra condiiei financiare a bncii. Tipurile i
mrimea riscurilor, în activitatea bncii, determin în ce msur capitalul ar trebui
s se situeze deasupra nivelului minim impus de reglementri pentru a face fa
unor consecine nedorite.
Abordarea dezvoltat la nivelul Direciei Supraveghere în acest sens
reprezint în fapt o implementare a Ghidului CEBS (EBA) privind evaluarea
comun a elementelor acoperite de Procesul de evaluare i verificare efectuat de
supraveghere (SREP) i decizia comun privind adecvarea capitalului în cadrul
grupurilor transfrontaliere (GL 39).
Dezvoltarea i aplicarea ICAAP reprezint responsabilitatea individual a
instituiei de credit, în mod particular a structurii de conducere. Aceasta trebuie s
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asigure c managementul capitalului intern este parte integrant a
managementului riscului i c acesta valideaz obiectivele generale ale sistemului
i domeniul de aplicare în ceea ce privete activitile i riscurile acoperite.
Banca Naional a României verific dac procesele stabilite de instituiile
de credit i modul în care sunt utilizate acestea sunt în concordan cu prevederile
reglementrilor legale aplicabile.
Domeniul de aplicare a ICAAP dezvoltat de instituii trebuie s acopere
toate riscurile semnificative la care sunt sau ar putea fi expuse. Acesta include:

x riscurile din Pilonul 1 (riscul de credit, riscul de pia i riscul operaional);
x riscurile care nu sunt acoperite în totalitate de Pilonul 1 (de ex. riscul
rezidual rezultând din utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului);
x alte riscuri (de ex. riscul de concentrare, riscul ratei dobânzii din afara
portofoliului de tranzacionare i riscul de lichiditate); i
x riscurile exogene rezultând din mediul economic al instituiei.
ICAAP stabilit de instituii trebuie s aib i o dimensiune previzional:
poate fi utilizat în alocarea capitalului ctre diferite linii de afacere, în procesul de
aprobare a creditelor i, mai general, în decizia privind extinderea activitii sau
stabilirea strategiei pe termen lung a instituiei.
Metodele de evaluare a adecvrii capitalului intern, aplicate de autoritatea
de supraveghere, pot varia în funcie de mrimea i gradul de sofisticare a
instituiei. Procesul de evaluare se poate baza pe cerinele de reglementare din
Pilonul 1, completate cu o analiz calitativ a riscurilor semnificative neincluse în
raportul de solvabilitate (de exemplu, riscul de lichiditate). Pentru grupurile mari,
pot fi utilizate abordri mai sofisticate, cum ar fi msurarea capitalului economic
prin încorporarea corelaiilor dintre factorii de risc.
Verificarea procesului intern de evaluare a adecvrii capitalului la riscuri al
unei instituii de credit se bazeaz pe similitudinile i diferenele între rezultatul
procesului intern de evaluare a adecvrii capitalului la riscuri i cerinele de capital
reglementate de Banca Naional a României.
Rezultatele i concluziile verificrii procesului intern de evaluare a adecvrii
capitalului instituiei de credit la riscuri trebuie s fie luate în considerare la
impunerea unor cerine suplimentare de capital.

4.3. Testele de rezistenЮ
Testul de stress reprezint o modalitate de evaluare a situaiei financiare a
unei bnci, în cazul concretizrii unui/unor evenimente de risc severe (dar
plauzibile), care pot afecta performana financiar, volumul capitalurilor i chiar
existena acesteia (Bank of International Settlements, 2009). Modelele
macroeconomice de testare la stres, utilizate în cadrul Bncii Naionale a
României, sunt în fapt instrumente de supraveghere atât la nivel microprudenial,
dar mai ales macroprudenial, care permit calcularea impactului simultan al
ocurilor macroeconomice asupra solvabilitii instituiilor de credit, la nivel
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individual, folosind diferii factori de risc macroeconomic. Utilizarea unor astfel de
modele permite estimarea costurilor de recapitalizare pentru fiecare instituie de
credit.
În baza unei metodologii dezvoltate în cooperare cu FMI, BNR desfoar
periodic exerciii de testare la stres a gradului de adecvare a capitalului instituiilor
de credit. În urma simulrilor, sunt identificate vulnerabiliti care ar putea
conduce la apariia unor perturbri în cadrul sectorului bancar, în ipoteza
materializrii unor scenarii macroeconomice adverse. Scopul simulrilor este
acela de a preveni acumularea unor riscuri sistemice, în eventualitatea în care
factorii de risc considerai cunosc evoluii nefavorabile. În cadrul exerciiilor, se
estimeaz rezultatele financiare obinute de bnci conform scenariilor analizate,
respectiv necesarul de capital adiional in vederea acoperirii pierderilor conform
scenariilor, în vederea restabilirii indicatorului de adecvare a capitalului la nivelul
minim reglementat pentru toate instituiile de credit.

5.

Concluzii

Experiena de pân acum a în ceea ce privete funcionarea diverselor
sisteme de supraveghere în Uniunea European nu permite tragerea unor
concluzii clare asupra superioritii unei abordri în raport cu alta. Implicit nu
putem concluziona dac modul de organizare a sistemului de supraveghere
financiar în România asigur maximum de eficien, în raport cu celelalte
abordri poteniale. Exist teorii care susin necesitatea separrii celor dou
funcii: cea de politic monetar i cea de stabilitate financiar, soluie pentru
rezolvarea unei aa zise probleme în politica economic, i anume riscul ca
politica monetar s fie subjugat de considerente de asistare financiar a unor
bnci aflate în dificultate. Dar este unanim recunoscut c supravegherea
macroprudenial nu poate fi relocat de la o banc central.
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