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Informatii pentru investitori Bucuresti, 06 August 2021 

Banca Comerciala Romana S.A. a primit decizia privind noul nivel 

pentru indeplinirea cerintei minime de fonduri proprii si datorii 

eligibile (MREL) pentru Grupul Roman de Rezolutie 
 
Banca Nationala a Romaniei a dispus pentru Banca Comerciala Romana S.A. nivelul pentru indeplinirea cerintei 
minime de fonduri proprii si datorii eligibile, pe baza unei decizii comune alaturi de autoritatea grupului de rezolutie 
Erste Group, Comitetul Unic de Rezolutie (SRB), calibrat pe datele bilantiere de la 31 decembrie 2019 si in 
conformitate cu Directiva de instituire a unui cadru pentru redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de 
investitii (Directiva BRRD2).  
 
Cerintele MREL stabilite mai jos sunt aplicabile dupa intrarea in vigoare a cadrului legal national care transpune 
BRRD2. Pana la o astfel de implementare, raman in vigoare cerintele MREL determinate conform BRRD1 (publicate 

pe 27 Martie 2020, https://www.bcr.ro/en/bond-issues). 
 

Banca Comerciala Romana S.A., in calitate de entitate de rezolutie a Grupului Roman de Rezolutie1, trebuie sa 

indeplineasca cerintele MREL intermediare obligatorii echivalente cu 20,76% (cu exceptia cerintei de amortizor 
combinat (CBR)) din valoarea totala a expunerii la risc (TREA) si 5,91% din indicatorul de masurare a expunerii totale 
(LRE) a Grupului Roman de Rezolutie incepand cu data de 1 ianuarie 2022.   
 
Cerintele MREL finale care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024 sunt echivalente cu 24,9% din TREA (cu 
excluderea CBR) si 5,91% din LRE a Grupului Roman de Rezolutie.  
 
In plus, cerintele minime intermediare de subordonare, care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2022, au fost stabilite 
la un nivel de 19,58% din TREA (fara CBR) si 5,91% din LRE, specificandu-se astfel valoarea cerintelor totale MREL 
care trebuie indeplinite cu instrumentele subordonate, cum ar fi capital reglementat, datorii subordonate si datorii 
senior nepreferentiale.  
Cerintele finale de subordonare, care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, au fost stabilite la un nivel de 21,4% 
din TREA (fara CBR) si 5,91% din LRE. 
 
Valoarea totala a expunerii la risc (TREA) aferenta Grupului Roman de Rezolutie la data de 31 decembrie 2019 
(folosita pentru determinarea MREL) a fost de 40.493 milioane RON si LRE de 78.767 milioane RON.  
 
Tabelul de mai jos sumarizeaza cerintele actuale MREL si de subordonare:  
 

Cerinte pentru Grupul Roman de Rezolutie 
determinate pe baza datelor bilantiere la 
decembrie 2019  

Incepand cu 1 ianuarie 2022 
 

 % din TREA (fara CBR) % din LRE 

Total MREL  20,76% 5,91% 

Subordonare MREL 19,58% 5,91% 

 
Planul de capital si de finantare pe termen lung al Bancii Comerciale Romane S.A. a fost ajustat pentru a asigura 
respectarea cerintelor mentionate anterior.  
 
Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati:  
 
Banca Comerciala Romana S.A, Relatii cu investitorii, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, etajul 6, Bucuresti 
 
Email: investor.relations@bcr.ro 
Internet: https://www.bcr.ro/ro/investori  
Cristian Alexandru Spanu Tel: +40373515216,  Email: cristian.spanu@bcr.ro 
  

                                                
1 Grupul Roman de Rezolutie este format din Banca Comerciala Romana S.A si subsidiarele aferente. Situatia consolidata in scop prudential a 

Grupului Roman de Rezolutie este echivalenta cu cea a CRR local pentru care Banca Comerciala Romana S.A. raporteaza si dezvaluie informatii 
financiare si de reglementare relevante.  
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