
 

 

Anexa 1  

 

Declaratia Organului de Conducere al BCR BpL cu privire la gradul de adecvare a cadrului 

de gestionare a riscurilor Bancii 

 

In conformitate cu cerintele Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind 

cerintrele prudentiale pentru institutiile de credit coroborate cu prevederile articolului 435 

litera e) din Regulamentul nr 575/2013 al Parlementului si Consiliului European privind 

cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii,  

 

prin prezenta declaratie, Organul de Conducere al BCR BpL certifica faptul ca sistemele de 

gestionare a riscurilor sunt adecvate tinand cont de profilul si strategia institutiei. 

 

BCR BpL furnizeaza o declaratie aprobata de Comitetul Executiv referitoare la faptul ca, luand in 

considerare profilul si strategia institutiei, cadrul de guvernare si sistemele existente de 

administrare a riscurilor sunt adecvate. Activitatea de monitorizare a riscurilor este sprijinita de 

sisteme informatice care asigura furnizarea in timp util catre organul de conducere a rapoartelor 

privind situatia financiara, performanta operationala, expunerea la risc a institutiei, precum si o 

intelegere clara asupra pozitiei Bancii si a expunerilor sale la risc.  

BCR BpL a implementat un cadru adecvat de administrare a riscurilor care include politici, 

proceduri, limite si controale care asigura identificarea, masurarea sau evaluarea, diminuarea, 

monitorizarea si raportarea continua si in timp util a riscurilor legate de activitatile bancare. 

BCR BpL trebuie sa monitorizeze sistemele de administrare a riscurilor cu scopul de a se asigura 

ca acestea functioneaza conform destinatiei lor. Acest obiectiv este realizat de catre Banca prin 

activitatea continua de monitorizare, precum si prin evaluarea periodica a sistemelor de 

administrare a riscurilor. Monitorizarea continua este eficienta deoarece se produce in timp real 

cand este necesar si astfel se poate reactiona dinamic. 

Cadrul de gestionare a riscurilor este una dintre componentele de baza ale cadrului de 

administrare a activitatii Bancii, fiind adaptat la structura institutiei, activitatea desfasurata, precum 

si la antura si complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri. Aceasta asigura 

administrarea efectiva si prudenta a activitatii Bancii, inclusiv separarea responsabilitatilor in 

cadrul organizatiei, prevenirea conflictului de interese si, in acelasi timp, urmarirea indeplinirii 

obiectivelor strategice de risc in vederea incadrarii in profilul de risc tinta al Bancii. 

 

 


