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1. Cadrul general 

Acest raport a fost intocmit in vederea informarii publice privind procesele de evaluare a capitalului 
si a riscului, in scopul conformarii cu cerintele de publicare aferente Pilonului III Basel II. 

Cerinţele de publicare aferente Pilonului III din Basel II au fost transpuse de către Banca Naţionala 
a României (BNR) împreuna cu Comisia Naţionala de Valori Mobiliare (CNVM) in Regulamentul 
BNR/CNVM nr. 25/30/14.12.2006 privind cerin ţele de publicare pentru institu ţii de credit si 
firmele de investi ţii , cu modificările si completările ulterioare, care a stat la baza întocmirii acestui 
Raport.  

Acest raport este întocmit la nivel individual, pentru data de 31 decembrie 2013, in conformitate cu: 

− Regulamentul BNR/CNVM nr.25/30/2006 privind cerinţele de transparenţă si de publicare 
pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, cu modificările si completările ulterioare; 

− Regulamentul BNR nr.25/10.12.2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului 
Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii 
instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si condiţiile 
de externalizare a activităţilor acestora, 

Acest raport conţine informaţii incluse in Situaţiile financiare auditate, întocmite conform 
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiara IFRS, in baza Ordinului Guvernatorului Băncii 
Naţionale a României nr.27/2010 (Ordin 27/2010) cu modificările si completările ulterioare. 

 

BCR Banca pentru Locuin ţe S.A. 

BCR Banca pentru Locuinţe SA (denumită in continuare "Banca” sau „BCR BpL”) a fost înfiinţată 
pe 16 aprilie 2008 drept societate pe acţiuni in conformitate cu prevederile Legii societarilor 
comerciale nr. 31/1990. Banca a obţinut autorizaţia de funcţionare din partea Băncii Naţionale a 
României (denumita in continuare “BNR”) pe data de 3 iulie 2008 si si-a început activitatea pe 8 
iulie 2008. Banca nu deţine filiale. 

Principalele activităţi ale Băncii includ economisirea si creditarea in cadrul unui sistem colectiv 
pentru domeniul locuinţelor, finanţare anticipata si intermediara pe baza contractelor de 
economisire-creditare, acordarea de împrumuturi pentru activităţi legate de locuinţe etc. 

Banca este deţinuta in proporţie de 80% de Banca Comerciala Romana, restul de 20% fiind deţinut 
de Bausparkasse der Österreichischen Sparkassen Aktiengesel, subsidiara a grupului Erste Bank 
ca si Banca Comerciala Romana.  

Sediul social al Băncii este: B-dul. Lascar Catargiu, nr. 47-53, Bucureşti, Sector 1, România. 

Structura organizatorica a BCR BpL include atât componente antrenate în activităţile de 
administrare şi de conducere operativă cât şi componente din „front-office” şi „back-office” si 
„suport” responsabile cu derularea efectivă a activităţilor specifice unei bănci pentru locuinţe.  

Organigrama prezentată schematic în figura următoare conţine structura de administrare, de 
conducere şi de execuţie asa cum a fost aprobata aceasta de catre Consiliul de Supraveghere al 
BCR Banca pentru Locuinte S.A, in vigoare la 31.12.2013: 
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Banca este administrata in sistemul dualist de către Consiliul de Supraveghere (5 membri) si de 
către Comitetul Executiv (3 membri – din care o poziţie libera la 31.12.2013).  

 

Structura organizatorica a BCR BpL care este antrenata in conducerea executiva a bancii cuprinde 
urmatoarele forme de organizare: 

a) Nivel 1: Conducerea executiva a BCR BpL (formata din Presedintele Comitetului 
Executiv si 2 Vicepresedinti); 

b) Nivel 2: Nivelul directiilor subordonate direct celor 3 (trei) linii functionale reprezentate 
de cei 3 (trei) membrii ai Comitetului Executiv; 

c) Nivel 3: Nivelul departamentelor subordonate Directiilor de la nivelul anterior.  

 



  

 
Raport privind cerin ţele de transparenta si publicare, 2013 
 

 5 

Banca îşi desfăşoară activitatea prin intermediul sediului său central unde sunt procesate şi 
înregistrate toate operaţiunile cu clientela. De asemenea, la finele anului 2013 Banca deţine şase 
sedii secundare, fǎrǎ personalitate juridicǎ şi fǎrǎ statut de sucursalǎ, în cadrul cărora se 
desfǎşoarǎ exclusiv activităţi legate de dezvoltarea şi coordonarea reţelei proprii de distribuţie, 
formată din agenţi de vânzare care au încheiat contracte de agent cu Banca pentru vânzarea 
produselor acesteia. Aceste sedii secundare sunt:  
 

• Centrul Regional İaşi, cu sediul în judeţul İaşi, localitatea İaşi, Str. Sf. Lazǎr, Nr. 64-66, etaj 
3,  înfiinţat la 08.09.2008; 

• Centrul Regional Timişoara, cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Timişoara, B-dul 16 
Decembrie 1989, Nr. 15, etaj P, ap. 10, înfiinţat la 21.10.2008; 

• Centrul Regional Braşov, cu sediul în judeţul Braşov, localitatea Braşov, B-dul Muncii, Nr. 
22A,  înfiinţat la 01.09.2008; 

• Centrul Regional Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector3, B-dul Unirii, nr.63, bloc F4, 
parter şi mezanin, înfiinţat în 06.07.2011; 

• Centrul Regional Piteşti, cu sediul in judeţul Argeş, localitatea Piteşti, strada Egalitaţii, nr. 
33, infiinţat in 10.07.2012; 

• Centrul Regional Constanţa, cu sediul in judeţul Constanţa, localitatea Constanţa, strada 
I.G. Duca, nr. 11, infiinţat in 10.07. 2012 

 
Având în vedere segmentul de piaţă căruia i se adresează în principal, cât şi specificul activităţii 
Băncii, distribuţia produsului de economisire-creditare se realizează prin intermediul reţelei Băncii 
Comerciale Române şi prin intermediul unei reţele proprii de distribuţie, care include agenţi de 
vânzare şi brokeri.  

2. Organizarea func ţiilor de control intern 

Controlul intern in cadrul Băncii reprezintă un proces continuu, menit sa asigure derularea 
afacerilor de către Banca intr-un mod prudent, in conformitate cu cadrul legal si cu politicile si 
procedurile interne, precum si furnizarea de informaţii credibile si relevante atât persoanelor 
implicate in luarea deciziilor cat si utilizatorilor externi ai acestor informaţii. 

Cele trei funcţii ale controlului intern sunt:  

a) Funcţia de administrare a riscurilor 

Funcţia de administrare a riscurilor asigura identificarea, evaluarea, măsurarea si raportarea 
riscurilor identificate si este organizata ca o structura distincta fata de activităţile pe care le 
monitorizează si controlează, asigurându-se o clara delimitare a specialiştilor in managementul 
riscurilor de angajaţii cu responsabilităţi in zona dezvoltării afacerilor. 

b) Funcţia de conformitate  

Funcţia de conformitate identifica, evaluează, acorda consultanta, monitorizează si raportează 
despre riscul de conformitate si este organizata ca o structura distincta fata de activităţile pe 
care le monitorizează si controlează, fără responsabilităţi in nici o activitate pe care o 
controlează si monitorizează. 

c) Funcţia de audit intern 



  

 
Raport privind cerin ţele de transparenta si publicare, 2013 
 

 6 

Auditul intern este organizat ca o componentă importantă a activităţii de evaluare a sistemului 
de control intern precum şi a gradului de adecvare a nivelului resurselor proprii ale băncii, în 
funcţie de riscurile la care banca  este expusa, în vederea asigurării unei evaluări 
independente a adecvării politicilor şi procedurilor stabilite şi a modului în care acestea sunt 
respectate 

3. Politici si practici de remunerare,  structura stimulentelor 
si a remuneratiei practicate 

Scopul Politicii de recompensare a BCR BpL  este de a implementa o structura de recompense 
care va permite BCR BpL sa atraga, sa motiveze si sa pastreze printre angajatii sai pe cei mai 
valorosi oameni, care vor contribui la realizarea scopurilor si obiectivelor bancii. 

Aceasta Politica se aproba de catre Consiliul de Supraveghere al BCR BpL, dupa avizarea sa de 
catre Comitetul Executiv al BCR BpL si dupa alinierea cu modelul Grupului BCR. 

Principiile de baza ale Politicii de recompensare a BCR BpL sunt urmatoarele: 
• Politica de recompensare aplicabila in BCR BpL permite si promoveaza o administrare a 

riscurilor sanatoasa si eficace, fara a incuraja asumarea de riscuri care depasesc nivelul 
tolerantei la risc al bancii; 

• Suma remuneratiei totale in BCR BpL se bazeaza pe o combinatie a evaluarii performantei 
individuale, a structurii in care se desfasoara activitatea si a bancii. La evaluarea performantei 
individuale sunt luate in considerare atat criterii financiare, cat si criterii non-financiare; 

• Plata variabila totala nu limiteaza capacitatea bancii de a-si intari baza de capital; 
• Plata variabila garantata are caracter exceptional, fiind limitata la primul an de activitate al 

personalului nou angajat; 
• Platile referitoare la incetarea anticipata a unui contract reflecta performanta obtinuta in timp si 

sunt proiectate intr-o modalitate care sa nu recompenseze nereusita; 
• Componentele fixa si variabila ale remuneratiei totale sunt echilibrate in mod corespunzator 

astfel incat sa permita aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele 
remuneratiei variabile, incluzand posibilitatea de a nu plati nici o componenta a acesteia; 

• Remuneratia variabila este platita doar daca ea poate fi sustinuta in conformitate cu situatia 
financiara a bancii in ansamblu si daca poate fi justificata in conformitate cu performanta 
bancii, a structurii in care se desfasoara activitatea si a angajatului in cauza. 

Pachetul de recompense  al BCR BpL este format din urmatoarele elemente: 
• componenta fixa de plata (salariul de baza brut lunar); 
• componenta variabila de plata (componenta variabila pentru obiective de vanzari si 

bonusul de performanta);  
• beneficiile. 

Componenta variabila de plata lunara se acorda pentru atingerea unor obiective lunare/trimestriale 
pentru angajatii din vanzari si este platita doar daca se atinge un prag minim al obiectivelor 
stabilite.  

Pentru angajatii din vanzari, criteriile de performanta cantitative sunt raportate la obiective de 
vanzare, care sunt transparente si monitorizate permanent. 

Componenta variabila de plata anuala este conditionata de performanta; concret, ea se acorda 
anual pe baza realizarii indicatorilor de performanta si a evaluarii competentelor individuale. 
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Componenta variabila de plata anuala este platita doar daca ea poate fi sustinuta in conformitate 
cu situatia financiara a bancii in ansamblu, pe baza rezultatelor individuale si in functie de 
performanta bancii. 

Pentru anul 2013 in BCR BpL s-au platit sub forma de componenta fixa si componenta variabila de 
plata, urmatoarele sume*: 

(mii RON) 

Categorie de personal 
Componenta fixa  

pentru 2013 (salariu 
anual brut) 

Componenta variabila pentru 
2013 (componenta variabila lunara 

si bonus anual de performanta) 

- Personalul din vanzari  2922 1214 

- Alte categorii de 
personal 

4574 301 

Total  7496 1515 

*nu include remuneratia membrilor Comitetului Executiv  

Practicile de remunerare ale BCR BpL pentru structura de conducere (functia de supraveghere si 
functia de conducere) urmeaza practicile Grupului BCR. Aceste practici sunt detaliate in „ Politica 
de selectie si de recompensare a structurii de cond ucere a BCR Banca pentru Locuin ţe 
S.A.”. Scopul  acestei Politici este de a reglementa principiile de selectie si remunerare aplicabile 
pentru structura de conducere (functia de supraveghere si functia de conducere) BCR BpL. 

In afara celor 7 principii mai sus mentionate se mai adauga: 

•••• Evaluarea performantei este realizata intr-un cadru multianual;  

•••• Masurarea performantei include o ajustare pentru toate tipurile de riscuri curente si potentiale 
si ia in considerare costul capitalului si lichiditatea necesara; 

•••• Plata bonusului de performanta este determinata de masurarea anuala a performantei, 
compusa din urmatoarele elemente: performanta individuala (a bancii locale) si colectiva (a 
Grupului BCR/Erste Group), criterii financiare si non-financiare, evaluate pe termen scurt si 
termen lung. Indicatorii financiari combina abordari complementare: EVA, profit net, 
acoperirea creditelor neperformante, raportul cost/venit. 

Urmatoarele elemente sunt considerate in ceea ce priveste structura platii bonusului de 
performanta : 

•••• Cerintele minime de performanta conditioneaza orice plata de bonus, atat componenta in 
avans  cat si componenta amanata. Cerintele minime de performanta iau in considerare 
performanta la nivel local si cerintele  de adecvare a capitalului. Cerintele minime de 
performanta locale sunt stabilite si aprobate de catre Consiliul de Supraveghere al BCR, 
anual; 

•••• Cerintele minime de performanta pentru anul 2013 sunt definite ca o combinatie de doua 
criterii si anume: nivelul tinta stabilit pentru indicatorul EVA (exclusiv GCM) la nivelul Grupului 
BCR si cerintele de adecvare a capitalului (rata capitalului de rang 1). 

•••• Exista mecanisme de plata amanata, si de clawback prin care se asigura ajustari cu riscul 
pentru a corela recompensa cu performanta sustenabila; 
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•••• Structura modelului de plata este: 60% din plata bonusului este acordata imediat (in sensul de 
plata in avans) si 40% din plata bonusului este amanata in urmatorii trei ani. 50% din sumele 
platite in avans si din cele amanate vor fi acordate sub forma de instrumente non-cash, 
respectiv phantom shares care trebuie pastrate timp de un an. 

•••• Plata amanata (numerar si instrument) pentru fiecare an este conditionata de indeplinirea 
cerintelor minime de performanta in anul respectiv. 

In continuare sunt detaliate informatiile cantitative privind remuneratia membrilor organelor cu 
functie de conducere, aferente anului 2013: 

         (mii RON) 

Numar de beneficiari 2 

 Remuneratie totala  fixa 1329 

 Remuneratie totala variabila, din care: 0 

- in numerar  0 

- actiuni si instrumente legate de actiuni (ex. phantom shares, certificate) 0 

-alte tipuri de instrumente 0 

Suma totala a remuneratiei variabile amanate la plata, din care: 0 

-in numerar 0 

-actiuni si instrumente legate de actiuni (ex. phantom shares, certificate) 0 

-alte tipuri de instrumente 0 

Suma redusa din remuneratia variabila amanata la plata din anii anteriori 0 

Numarul de beneficiari ai remuneratiilor variabile garantate 0 

Suma totala a remuneratiilor variabile garantate 0 

Numarul de beneficiari ai platilor compensatorii 0 

Suma totala a platilor compensatorii acordate 0 

Numarul de beneficiari ai beneficiilor discretionar e de tipul pensiilor 0 

Suma totala a beneficiilor discretionare de tipul pensiilor 0 
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4. Managementul riscului 

Principalele tipuri de riscuri ce pot avea impact asupra profitului/reputaţiei Băncii, fără a fi limitative, 
sunt: riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de piaţa (inclusiv riscul de rata a dobânzii in afara 
portofoliului de tranzacționare) riscul operaţional, riscul reputaţional si strategic. 

Banca a implementat cadrul cerinţelor de capital alegând abordarea standard pentru riscul de 
credit si riscul de piaţa si metoda indicatorului de baza pentru riscul operaţional.  

In continuare sunt prezentate informaţii referitoare la expunerea fata de fiecare risc menţionat mai 
sus, obiectivele, politicile si procesele de evaluare si gestionare a riscului. Cele mai importante 
riscuri la care este expusa Banca sunt riscul de credit si riscul operaţional. Riscul de piaţa include 
riscul valutar si riscul de rata a dobânzii, precum si riscul de preţ al instrumentelor de capital. 
Dintre acestea, prin specificul produselor acordate, banca este expusa  doar la riscul de rata 
dobânzii si, intr-o foarte mica măsura, la riscul valutar.  

Cadrul gestionarii riscurilor 

Politicile Băncii de gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica si analiza riscurile la care 
este expusa banca, pentru a stabili limitele adecvate de risc si control, si a monitoriza riscurile si 
respectarea limitelor de risc.  

Politicile si sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic pentru a reflecta schimbările in 
condiţiile pieţii, produselor si serviciilor oferite. Banca îşi propune sa dezvolte un mediu de control 
disciplinat si constructiv, in care toţi angajaţii îşi înţeleg rolurile si obligaţiile, prin intermediul 
cursurilor de instruire, standardelor si procedurilor de conducere implementate. 

Auditul Intern monitorizează respectarea procedurilor de gestiune ale riscului, iar rezultatele sunt 
raportate Comitetului de Audit si Consiliului de Supraveghere. 

Auditul Intern efectuează, de asemenea, verificări periodice ale fiecărei entităţi funcţionale a 
Băncii. 

4.1. Riscul de credit 

4.1.1. Cadrul conceptual al administr ării riscului de credit 

Banca este expusa la riscul de credit prin activităţile sale de investiţie si creditare, acordând credite 
clienţilor persoanelor fizice cu venituri stabile şi de încredere în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale faţǎ de aceasta. 

 Banca si-a început activitatea de creditare in luna iunie 2010. Pentru a minimiza riscul de credit 
aferent operaţiunilor cu clientela, Banca a elaborat proceduri menite sa evalueze clienţii înaintea 
acordării creditelor, sa monitorizeze capacitatea acestora de a rambursa principalul si dobânzile 
aferente pe perioada derulării împrumuturilor, sa stabilească limite de expunere si sa utilizeze 
tehnici de diminuare a riscului de credit. 

Obiectivul administrării riscului de credit este menţinerea creditelor neperformante sub nivelul 
maxim admis, stabilit ca prag de semnificaţie pentru evaluarea riscului de credit. Banca acorda 
credite pentru activităţi în domeniul locativ, în baza contractelor de economisire – creditare 
persoanelor fizice care îndeplinesc condiţiile de alocare, în RON si la o dobândă fixă.  
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Fondurile din masa de repartizare nerepartizate precum si fondurile extracolective sunt plasate în 
active cu grad scăzut de risc, conform cadrului legal în vigoare, din care rezultă următoarele tipuri 
de expuneri:  

1. expuneri fată de Banca Naţională a României 

2. expuneri suverane fată de Guvernul României 

3. expuneri fata de bănci multilaterale de dezvoltare 

4. expuneri fată de instituţii de credit. 

4.1.2. Structura portofoliului de expuneri 

Termenii următori utilizaţi pentru prezentarea portofoliului de expuneri  au următoarele semnificaţii: 

• Clasele de expuneri sunt cele definite conform in Regulamentului BNR/CNVM nr.  
14/19/14.12.2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit si firmele 
de investiţii potrivit abordării standard, cu modificările si completările ulterioare; 

• Elementele restante sunt definite conform Ordinului BNR nr. 13/2008;activele sunt 
considerate restante atunci cand contrapartida nu reuseste sa efectueze o plata la 
termenul prevazut in contract. Creditele si dobânzile aferente acestora nerambursate la 
scadenta, se înregistrează in conturile „Creanţe restante” si „Dobânzi restante”.  

• Elementele depreciate - un activ financiar sau un grup de active financiare sunt considerate 
depreciate, daca exista o evidenta clara de depreciere ca rezultat a unuia sau a mai multor 
evenimente care au intervenit după recunoaşterea iniţiala a activului (”un eveniment de 
pierdere”) având un impact asupra estimărilor viitoare a fluxurilor de trezorerie ale activului 
financiar sau a grupurilor de active financiare, impact ce poate fi corect estimat. 

 
Natura si extinderea tranzac ţiilor cu persoanele aflate in rela ţii speciale cu institu ţia de 
credit 
In ceea ce priveşte expunerea fata de persoane aflate in relaţii speciale, Banca înregistrează 
expunere doar fata de banca mama BCR. La data de 31.12.2013 valoarea acestei expuneri era de 
68,789 mii RON. 
 
Descrierea abord ărilor si metodelor aplicate pentru determinarea aju stărilor pruden ţiale de 
valoare si a ajust ărilor pentru depreciere 
 
De la 1 ianuarie 2012 Banca a adoptat standardele de contabilitate IFRS. 
 
In vederea determinării ajustărilor prudenţiale de valoare, Banca se conformează normelor BNR in 
vigoare, mai exact: 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/06.12.2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Regulamentul BNR nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi 
determinarea si utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările si completările 
ulterioare; 

• Ordinul nr. 27 din 27/12/2011 al Băncii Naţionale a României pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene; 
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Clasificarea creditelor acordate de Bancă şi a plasamentelor Băncii se face prin aplicarea 
simultană a următoarelor criterii: serviciul datoriei, performanţa financiară,  iniţierea de proceduri 
judiciare. 

Categoriile de performanta financiara sunt notate in ordinea descrescatoare a calitatii acesteia, de 
la A la E, fiind rezultatul analizei unor ansamblu de factori cantitativi si calitativi. 

Creditele acordate de BCR BpL clienţilor din sectorul nebancar se clasifică în următoarele 
categorii: standard, în observaţie, substandard, îndoielnic, pierdere, in timp ce plasamentele 
constituite la instituţii de credit se clasifică în standard/ pierdere. 

Serviciul datoriei reflecta capacitatea debitorului de a-si onora datoria la scadenta, exprimata prin 
numărul de zile de întârziere la plată faţă de data scadenţei.   

În cazul în care, după acordarea creditului, împotriva clientului au fost iniţiate proceduri judiciare, 
creditul se incadreaza automat in categoria PIERDERE. 

In ceea ce priveste ajustarile pentru depreciere, acestea sunt calculate pentru toate creditele 
depreciate (provizioane specifice individual) precum şi pentru creditele fǎrǎ indicii de depreciere 
(provizioane colective de portofoliu). Evaluarea colectivǎ ia în considerare deprecierea care este 
probabil sǎ afecteze portofoliul chiar dacǎ încǎ nu existǎ dovada obiectivǎ a deprecierii ca urmare 
a unei evaluǎri individuale. 
 

Valoarea total ă a expunerilor înainte de aplicarea tehnicilor de d iminuare a riscului de 
credit, precum şi valoarea medie a expunerilor aferente perioadei, defalcat ă pe clase de 
expunere : 

 

Clasa de expunere potrivit abordării standard 

Valoarea totala a 

expunerilor  la 

31.12.2013 (RON) 

Valoarea medie a 

expunerilor aferente 

anului 2013 (RON) 

Administraţii centrale sau bănci centrale 1,908,636,996 1,639,549,089 

Administraţii regionale sau autorităţi locale 0 0 

Organisme administrative şi entităţi fără scop 

lucrativ 0 0 

Bănci multilaterale de dezvoltare 13,205,203 12,696,226 

Organizaţii internaţionale 0 0 

Instituţii 112,797,640 93,776,050 

Societăţi 11,698,142 12,175,432 

De tip retail 45,612,447 31,461,784 

Garantate cu proprietăţi imobiliare 57,710,320 47,580,204 

Elemente restante 12,326.00 3,082 

Elemente ce aparţin categoriilor reglementate ca 

având  risc ridicat 0 0 

Obligaţiuni garantate 0 0 
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Creanţe pe termen scurt faţă de instituţii şi 

societăţi 0 0 

Creanţe sub forma titlurilor de participare 

deţinute în organismele de plasament colectiv 0 0 

Alte elemente 2,486,525 4,697,570 

TOTAL 2,152,159,599 1,841,939,436 

 

BCR Banca pentru Locuinţe S.A. nu a făcut compensări contabile in 2013.  
 
Reparti ţia geografic ă a expunerilor defalcat ă pe clasele principale de expuneri 
 

Expunere (RON)  

Regiunea 

Total Romania Luxemburg Nealocabil 

 C
la

sa
 d

e
 e

xp
u

n
e

re
 p

o
tr

iv
it

 a
b

o
rd

ă
ri

i 

st
a

n
d

a
rd

  

Administraţii centrale sau bănci 

centrale 1,908,636,996 0 0 1,908,636,996 

Organisme administrative şi 

entităţi fără scop lucrativ 0 0 0 0 

Bănci multilaterale de 

dezvoltare 0 13,205,203 0 13,205,203 

Instituţii 112,797,640 0 0 112,797,640 

De tip retail 45,612,447 0 0 45,612,447 

Societăţi 11,698,142 0 0 11,698,142 

Garantate cu proprietăţi 

imobiliare 57,710,320 0 0 57,710,320 

Elemente restante 

   

12,326  0 0 12,326 

Alte elemente 0 0 2,486,525 2,486,525 

 Total  2,136,467,871 13,205,203 2,486,525 2,152,159,599 
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Regiunea
T ota l 
expunere

Area 01 11,426,681    
Area 02 6,904,911      
Area 03 5,872,482      
Area 04 11,499,276    
Area 05 9,610,769      
Area 06 14,118,534    
Area 07 12,843,098    
Area 08 9,436,465      
Area 09 7,903,704      
Area 10+11+12 25,325,289    
T ota l 114,941,208     

 

Reparti ţia  expunerilor pe sectoare de activitate si clase de expunere potrivit abord ării 
standard 

Repartiţia pe sectoare de activitate a expunerilor la 31.12.2013 este prezentata in tabelul următor: 

Adm.publica, 

aparare si 

asig.sociale 

Intermedieri 

financiare

Act.aux.intermed. 

financiare

Gospodarii ale 

populatiei

Administraţii centrale 

sau bănci centrale 1,908,636,996 0 0 0 1,908,636,996

Bănci multilaterale de 

dezvoltare 0 13,205,203 0 0 13,205,203

Instituţii 0 112,797,640 0 0 112,797,640

Societăţi 0 0 0 11,698,142 11,698,142

De tip retail 0 0 0 45,612,447 45,612,447

Garantate cu proprietăţi 

imobiliare 0 0 0 57,710,320 57,710,320

Elemente restante 12,326               12,326

Alte elemente 0 0 2,486,525 2,486,525

1,908,636,996 126,002,843 2,486,525 115,033,235 2,152,159,599 Total 

Sectorul de activitate

Expunere (RON) Total
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Defalcarea expunerilor în func ţie de scaden ţa rezidual ă, segmentat ă pe clase de expuneri 

 <1 an  <5 ani  <10 ani  >10 ani  Total 

 Administraţii centrale sau bănci centrale 550,028,388 1,358,608,608    -                       0 1,908,636,996

 Bănci multilaterale de dezvoltare 1,174,609 12,030,593          0 0 13,205,203

 Instituţii 112,797,640 0 0 0 112,797,640

De tip retail/Societati/ Garantate cu 

proprietăţi imobiliare/ Elemente restante 5,922,216     103,293,129        5,748,245          69,646         115,033,236

 Alte elemente 2,486,525 0 0 0 2,486,525

 Total 672,409,378 1,473,932,330 5,748,245 69,646 2,152,159,599

Clasele de expuneri potrivit abordării 

standard

 Expunere (RON) dupa maturitatea reziduala* 

 

*O expunere a fost alocata in întregime conform maturităţii reziduale (spre deosebire de o abordare bazata pe cash flow-
uri). Expunerile cuprind si dobânda acumulata. 

 
Expuneri restante 
 
La 31.12.2013, Banca a înregistrat sume restante in valoare totala de 52.8 mii RON, reprezentând 
doar 0.05% din valoarea întregului portofoliu. 

Valoarea sumelor restante mai mari de 90 de zile a fost de 35.2 mii RON, valoare aferenta unui 
numar de 11 credite din total portofoliu credite.  

Ajust ări pentru depreciere 

Banca a calculat pentru data de 31.12.2013 ajustări  colective pentru pierderi generate dar 
neidentificate  în valoare de 536.4 mii RON, şi ajustări specifice pentru deprecieri identificate la 
nivel individual  in valoare de 147.8 mii RON.  

Ajust ări pruden ţiale de valoare 

Valoarea ajustărilor prudenţiale de valoare calculate de Banca la data de 31.12.2013 in 
conformitate cu Reg. BNR 16/2012, a fost de 773,4 mii RON. 

 

Utilizarea ratingurilor furnizate de institu ţiile externe de evaluare a creditului nominalizate şi 
a agen ţiilor de creditare a exporturilor nominalizate 

BCR Banca pentru Locuinţe S.A. nu a utilizat in anul 2013 ratinguri furnizate de instituţiile externe 
de evaluare a creditului nominalizate in scopul determinării cerinţelor de capital pentru expunerile 
înregistrate fata de instituţii.  

In ceea ce priveşte titlurile neincluse in portofoliul de tranzacţionare deţinute de Banca, acestea 
sunt emise de Statul Roman, respectiv de bănci de dezvoltare multilaterale incluse in lista 
menţionata la Art. 19 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările 
ulterioare. Pentru acest fel de expuneri ponderea aplicata este clar stabilita de regulamentul mai 
sus amintit. In aceste cazuri utilizarea ratingurilor stabilite de instituţii de evaluare a creditului nu 
mai este necesara. 
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4.1.3. Diminuarea riscului de credit 

Având in vedere legislaţia specifica aplicabila băncilor pentru locuinţe (Norma BNR 5/20003), 
legislaţie care restricţionează posibilităţile de investiţie ale Băncii la expuneri cu pondere de risc de 
credit cel mult egala cu 20%, expunerile înregistrate de Banca in anul 2013 au constat in: 

- expuneri faţă de bănci si administraţii centrale - pondere  0% conform Regulamentului BNR 
CNVM 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare; 

- expuneri fata de bănci multilaterale de dezvoltare - pondere 0% conform Regulamentului 
BNR CNVM 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare; 

- expuneri cu maturităţi mai mici de 3 luni fata de instituţii – pondere 20%  conform 
Regulamentului BNR CNVM 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare; 

- expuneri de tip retail – pondere 75% conform Regulamentului BNR CNVM 14/19/2006, cu 
modificările si completările ulterioare; 

- expuneri fata de societăţi (expuneri ce depăşesc 0.2% din valoarea întregului portofoliu de 
expuneri de tip retail) – pondere 100% conform Regulamentului BNR CNVM 14/19/2006, 
cu modificările si completările ulterioare; 

- expuneri garantate cu proprietăţi imobiliare– pondere 35% conform Regulamentului BNR 
CNVM 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare; 

- elemente restante – pondere 100% conform Regulamentului BNR CNVM 14/19/2006, cu 
modificările si completările ulterioare; 

- Alte active. 

In ceea ce priveşte portofoliul de credite, in cursul anului 2013 Banca a utilizat ca tehnica de 
diminuare a riscului de credit, metoda simpla a garanţiilor financiare . Structura colateralelor este 
alcătuita din garanţii reale imobiliare, garanţii reale financiare, garanţii personale aferente claselor 
de expunere „Retail”, „Societăţi” si „Garantate cu proprietăţi imobiliare”,  după cum urmează:  

 

Tip garanţie Valoare (RON) 
Garanţii reale  imobiliare    157,950,232  

 
Garanţii reale financiare 31,855,039 

Garanţii personale  3,302,119  

4.2. Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este generat de politica de atragere de resurse financiare si de gestionare a 
poziţiilor bilanţiere de active. Acesta include atât riscul ca Banca sa întâmpine dificultăţi in 
procurarea fondurilor necesare pentru refinanţarea activelor la scadentele aferente, cat si riscul 
rezultând din incapacitatea de a colecta un activ la o valoare apropiata de valoarea sa justa, intr-o 
perioada de timp rezonabila. 
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Obiectivul administrării riscului de lichiditate este menţinerea unui nivel suficient de lichidităţi 
pentru compensarea fluctuaţiilor aşteptate si neaşteptate ale elementelor de bilanţ si acoperirea 
permanenta a obligaţiilor de plata exigibile ale Băncii.  

Banca controlează in permanenta riscul de lichiditate identificând si monitorizând modificările de 
finanţări si diversificând baza de finanţare.  

Structura activelor si pasivelor este analizata pe baza perioadei ramase de scurs pana la data 
contractuala a scadentei. Banca urmăreşte menţinerea unui echilibru intre maturităţile 
plasamentelor si scadentele surselor atrase. 

Responsabilitatea centrală privind administrarea riscului de lichiditate al Băncii o are Comitetul de 
Administrare a Activelor şi Pasivelor (ALCO).  

 In anul 2013 activitatea Băncii privind gestionarea lichidităţii a inclus, printre altele: 

� evaluarea şi monitorizarea tuturor fluxurilor de lichidităţi generate de activele şi pasivele 
bilanţiere precum şi de elementele din afara bilanţului. Fluxurile de numerar viitoare sunt 
distribuite pe benzi de scadenţe; 

� calculul lunar al indicatorilor de lichiditate potrivit Regulamentului BNR nr. 25/2011, cu 
modificările si completările ulterioare;  

� evaluarea alternativă a fluxurilor de lichiditate pe baza unor scenarii ; 

� revizuirea periodică a scenariilor utilizate în gestiunea lichidităţii pentru a determina dacă 
acestea continuă să fie valabile; 

� colectarea de date şi evaluarea comportamentului clienţilor persoane fizice cu privire la 
derularea contractelor de economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, ca 
principali furnizori ai surselor de finanţare care asigură diversitatea necesară pentru evitarea 
concentrărilor în domeniul finanţării.   

Banca urmăreşte crearea unui portofoliu de investiţii structurat în concordanţă cu constrângerile 
privind nevoile de lichiditate. Din acest motiv, lichidităţile provenite din depunerilor clienţilor au fost 
investite preponderent în plasamente interbancare si/sau în titluri de stat, Banca valorificând acele 
oportunităţi care conferă cel mai înalt nivel de lichiditate. 

Activele si datoriile monetare ale Băncii analizate in funcţie de durata rămasa de scurs de la 31 
decembrie 2013 pana la data scadentei sunt următoarele: 
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D <= 1 lun ă 1 lun ă < D<= 3 luni
3 luni < D
<= 6 luni

6 luni < D
<= 12 luni

12 luni < D

OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI 
INTERBANCARE

121,308,199        -                            -                   -                   -                       121,308,199    

Casa şi alte valori -                       -                            -                   -                   -                       -                   
Cont curent la Banca Naţională a României 5,160                   -                            -                   -                   -                       5,160               
Depozite la vedere la Banca Naţională a României 8,365,000            -                            -                   -                   -                       8,365,000        
Depozite la termen la Banca Naţională a României -                       -                            -                   -                   -                       -                   
Creanţe ataşate şi sume de amortizat 232                      -                            -                   -                   -                       232                  
Conturi de corespondent la instituţii de credit 11,457                 -                            -                   -                   -                       11,457             
Creanţe ataşate -                       -                            -                   -                   -                       -                   
Depozite la vedere la instituţii de credit -                       -                            -                   -                   -                       -                   
Depozite la termen la instituţii de credit 112,770,000        -                            -                   -                   -                       112,770,000    
Creanţe ataşate şi sume de amortizat 16,183                 -                            -                   -                   -                       16,183             
Valori de recuperat 140,167               -                            -                   -                   -                       140,167           
OPERAŢIUNI CU CLIENTELA 1,697,491            1,999,413                 2,459,854        4,289,106        71,640,514          82,086,378      
Credite pentru investiţii imobiliare 479,717               792,010                    1,194,434        2,307,232        61,284,233          66,057,626      
Creanţe ataşate şi sume de amortizat 543,421               13,578                      18,570             30,402             634,218               1,240,189        
Alte credite acordate clientelei 462,442               1,040,512                 1,059,471        1,842,590        7,177,606            11,582,621      
Creanţe ataşate şi sume de amortizat 98,856                 9,919                        9,382               15,417             47,670                 181,244           
Creanţe restante nedepreciate şi creanţe ataşate şi 
sume de amortizat

113,055               143,394                    177,997           93,465             2,496,787            3,024,698        

OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE 
FINANCIARE 

1,913,158,694     -                            -                   -                   -                       1,913,158,694 

 - Instrumente de datorie şi creanţe ataşate -                   
      - conform art. 11.3 97,052,207          -                            -                   -                   -                       97,052,207      
      - conform art. 11.4 642,843,835        -                            -                   -                   -                       642,843,835    
      - conform art. 11.5 -                       -                            -                   -                   -                       -                   
 - Instrumente de datorie şi creanţe ataşate -                   
      - conform art. 11.6 406,148,923        -                            -                   -                   -                       406,148,923    
      - conform art. 11.6 753,908,526        -                            -                   -                   -                       753,908,526    
      - conform art. 11.6 13,205,203          -                            -                   -                   -                       13,205,203      
TOTAL ACTIVE 2,036,164,384     1,999,413                 2,459,854        4,289,106        71,640,514          2,116,553,271 
OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI 
INTERBANCARE

-                       -                            -                   -                   -                       -                   

OPERAŢIUNI CU CLIENTELA 245,202,036        43,544,917               106,772,721    175,679,780    1,388,299,561     1,959,499,015 
-conturi curente creditoare 1,110,665            -                            -                   -                   -                       1,110,665        
- depozite provenind de la clienţi faţă de care nu se 
înregistrează risc mare de lichiditate

216,339,609        43,544,917               106,772,721    175,679,780    1,388,299,561     1,930,636,588 

Alte sume datorate     27,751,762          -                            -                   -                   -                       27,751,762      
OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE 
FINANCIARE 

-                       -                            -                   -                   -                       -                   

VALORI IMOBILIZATE -                       -                            -                   -                   -                       -                   
DATORII SUBORDONATE -                       -                            -                   -                   -                       -                   
TOTAL DATORII 245,202,036        43,544,917               106,772,721    175,679,780    1,388,299,561     1,959,499,015 

Active/ Datorii
Valori contabile

TOTAL
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D <= 1 lun ă
1 lun ă < D
<= 3 luni

3 luni < D <= 6 
luni

6 luni < D <= 
12 luni

12 luni < D

0 1 2 3 4 5 6
ANGAJAMENTE DE CREDITARE C1 4,485           -                -                   -                 85,215            
Angajamente primite de la instituţii de credit C2 4,485           -                -                   -                 85,215            
Angajamente primite de la clientelă C3 -              -                -                   -                 -                  
  GARANŢII FINANCIARE C4 -              -                -                   -                 -                  

ACTIVE CE AR REZULTA DIN 
TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE 
CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE BILANŢIERE

C8 -              -                -                   -                 184,055          

ACTIVE CE AR REZULTA DIN 
TRANSFORMAREA   GARANŢIILOR 
FINANCIARE DATE ÎN ELEMENTE 

C9 -              -                -                   -                 -                  

TOTAL C10 4,485           -                -                   -                 269,270          

Angajamente în afara bilan ţului primite Cod poz.
VALORI CONTABILE

 

 

 

D <= 1 lun ă
1 lun ă < D <= 

3 luni
3 luni < D <= 6 

luni
6 luni < D <= 

12 luni
12 luni < D

0 1 2 3 4 5 6
ANGAJAMENTE DE CREDITARE D1 184,055       -                -                   -                 -                  
Angajamente în favoarea instituţiilor de credit    D2 -              -                -                   -                 -                  
Angajamente în favoarea clientelei D3 184,055       -                -                   -                 -                  
GARANŢII FINANCIARE D4 -              -                -                   -                 -                  
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA 
TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE SI CONTRACTELOR 
SWAP FINANCIAR DE VALUTE

D8 -              -                -                   -                 -                  

DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR 
DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANŢIERE

D9 4,485           -                -                   -                 85,215            

 TOTAL: D10 188,540       -                -                   -                 85,215            

Angajamente în afara bilan ţului date Cod poz.
VALOARE CONTABILA

 

 

 

 



 

 

 

D <= 1 lun ă
1 lun ă < D <= 3 

luni
3 luni < D <= 6 

luni
6 luni < D <= 

12 luni
12 luni < D

0 1 2 3 4 5 6
Total active (formularul Anexa 1a, rd. Total, col. 8-12)      1 1,865,877,262 1,799,472        2,213,869        3,860,196        64,476,462      
Total angajamente primite, evidenţiate în afara bilanţului şi 
sume de primit aferente unor operaţiuni cu instrumente 
derivate, precum şi active ce ar rezulta din transformarea 
angajamentelor de creditare şi a garanţiilor date în elemente 
bilanţiere (formular  Anexa 1c, rd. Total, col. 8-12)

2 4,485               -                   -                   -                   269,270           

Lichiditatea efectivă
rd. 3 col. 3-6 = rd. 1 col. 3-6 + rd. 2 col. 3-6 + rd. 7 col. (n* - 1), 
rd. 3 col. 2 = rd. 1 col. 2 + rd. 2 col. 2

3 1,865,881,747 1,710,313,880 1,705,996,011 1,693,840,299 1,732,234,064

Total datorii (formularul Anexa 1b, rd. Total, col. 8-12) 4 157,178,799    6,531,738        16,015,908      26,351,967      208,244,934    
Total angajamente date, evidenţiate în afara bilanţului şi sume 
de plătit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, 
precum şi datorii ce ar rezulta din transformarea 
angajamentelor de creditare primite în elemente bilanţiere  
(formular Anexa 1d, rd. Total, col. 8-12)

5 188,540           -                   -                   -                   85,215             

Lichiditate necesară rd. 6 = rd. 4 + rd. 5 6 157,367,339    6,531,738        16,015,908      26,351,967      208,330,149    
Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare)
rd. 7 = rd. 3 - rd. 6, dacă rd. 7 > 0

7 1,708,514,408 1,703,782,142 1,689,980,103 1,667,488,332 x

Indicator de lichiditate

rd. 8 = rd 3/rd. 6 1)
8 11.86 261.85 106.52 64.28 8.31

Indicatori
Cod 
poz.

Benzi de scaden ţă



 

In anul 2013 riscul de lichiditate al Băncii a fost scăzut, lichiditatea efectivă acoperind în mod 
confortabil lichiditatea necesară pe toate benzile de scadenţă. Banca este corespunzător protejată 
împotriva posibilelor crize de lichiditate din piaţă având cea mai mare parte a plasamentelor sale 
în active foarte lichide, fapt care este demonstrat si de valoarea indicatorului de lichiditate 
imediata prezentat in cele ce urmează. 

Banca utilizează pentru gestionarea riscului de lichiditate si indicatorul de lichiditate imediata, mai 
exact rezultatul raportului dintre activele nete lichide (numerar si echivalente de numerar + conturi 
de corespondent la bănci + depozite la bănci + titluri de stat libere de gaj) si surse atrase / surse 
împrumutate, mai exact lichiditatea imediata. Valoarea acestui indicator la sfârşitul anului 2013 
era de 100,71%. 

 

4.3. Riscul de pia ţa 

Riscul de piaţa se refera la pierderile potenţiale ce pot apărea ca urmare a unor mişcări 
nefavorabile ale preturilor de pe piaţa. Principalele riscuri de piaţa pot fi clasificate astfel:  

a) Risc de rata a dobânzii 
b) Risc de rata de schimb 
c) Risc de preţ (preţul acţiunilor, preţul mărfurilor). 

Banca nu deţine poziţii pe instrumente financiare şi mărfuri care să fie deţinute cu intenţia de 
tranzacţionare. În aceste condiţii, Băncii nu ii vor fi aplicabile cerinţele de capital pentru riscul de 
poziţie, riscul de decontare şi riscul de credit al contrapartidei, prevăzute la art. 2. lit. b) din 
Regulamentul BNR/CNVM nr.13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru 
instituţiile de credit şi firmele de investiţii. 

Prin urmare, Banca gestionează si monitorizează următoarele riscuri: 

• Riscul de rata de dobânda din afara portofoliului de tranzacţionare; 

• Riscul de rata de schimb. 

 

a) Riscul de rata a dobânzii  
 

Începând cu luna septembrie 2010, BCR BpL raportează la BNR „Modificarea potenţiala a valorii 
economice a băncii ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii” in conformitate cu 
metodologia prezentata in Regulamentul BNR 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii 
instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si condiţiile de 
externalizare a activităţilor acestora, cu modificările si completările ulterioare. 

Aceasta raportare se refera la modificarea potenţiala a valorii economice a instituţiilor de credit ca 
urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii. 

Dimensiunea socului standard asupra dobânzilor este de 200 puncte de baza (basis points), in 
ambele direcţii, indiferent de moneda.  

Modificarea potenţiala a valorii economice a băncii ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor 
dobânzii la data de 31.12.2013: 
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 RON 

Fonduri proprii 
123,494,276 

 
Declinul potenţial al valorii economice 

 valoare absoluta 
9,311,557 

 
 % din fondurile proprii 7.54% 

 

 
b) Riscul valutar 

 
BCR Banca pentru Locuinţe S.A. îşi desfăşoară activitatea de baza exclusiv în moneda naţională 
RON şi nu îşi propune să deţină poziţii deschise pe mărfuri sau să deţină poziţii deschise pe 
valută şi aur. Operaţiunile Băncii denominate în altă monedă decât RON sunt desfăşurate în 
nume propriu în scop operaţional şi sunt de valoare mică. 

Ca urmare, pentru anul 2013 Băncii nu i s-au aplicat cerinţele de capital pentru riscul valutar şi 
riscul de marfă prevăzute la art.2. lit. c) din Regulamentul BNR/CNVM nr.13/18/2006 privind 
determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Poziţia rămasă deschisă la 31 decembrie 2013 a fost de 0.0384%din fondurile proprii ale Băncii. 

4.4. Riscul Opera ţional 

Riscul operaţional reprezintă riscul înregistrării de pierderi directe sau indirecte rezultând dintr-o 
gama larga de factori asociaţi cu procesele, personalul, tehnologia sau infrastructura Băncii sau 
factori externi, alţii decât cei asociaţi riscurilor de credit, piaţa sau lichiditate, cum ar fi cei care 
rezulta din cerinţele legale si regulatorii sau din standarde general acceptate de politici 
corporatiste. Riscul operaţional provine din toate activităţile Băncii. 

Obiectivul Băncii este de a gestiona riscul operaţional pentru a combina evitarea pierderilor 
financiare si influenta asupra reputaţiei Băncii cu eficacitatea costurilor si evitarea procedurilor 
excesive de control care restricţionează iniţiativa si creativitatea. 

Responsabilitatea principala a dezvoltării si implementării controalelor legate de riscul operaţional 
revine conducerii fiecărei unităţi funcţionale. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea 
standardelor generale ale Băncii de gestionare a riscului operaţional pe următoarele domenii: 

• Cerinţe de separare a responsabilităţilor; 

• Cerinţe de reconciliere si monitorizare a tranzacţiilor; 

• Alinierea la cerinţele regulatorii si legale; 

• Documentarea controalelor si procedurilor; 

• Dezvoltarea unor planuri contingente; 

• Dezvoltarea si instruirea profesionala; 
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• Stabilirea unor standarde de etica; 

• Diminuarea riscului, inclusiv asigurarea împotriva acestuia, acolo unde este cazul. 

Auditul Intern si conducerea Băncii monitorizează respectarea standardelor Băncii prin controale 
regulate. Rezultatele auditului intern sunt discutate cu conducerea unitarilor auditate iar rezumatul 
acestora este trimis Comitetului de Audit si conducerii Băncii (pentru nerespectarea 
regulamentelor si stabilirea de masuri).  

4.5. Riscul Reputa ţional 

Riscul reputational reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalului 
determinat de perceptia nefavorabila asupra imaginii bancii de catre clienti, contrapartide, 
actionari, investitori sau autoritati de supraveghere.  

Banca are ca obiectiv asigurarea cadrului intern care sa permita identificarea, evaluarea, 
monitorizarea, diminuarea/ controlul si luarea masurilor in scopul reducerii pierderilor determinate 
de acest risc. In procesul de evaluare a riscurilor, Banca ia in considerare regulamentele si 
cadrele legale in vigoare, inclusiv cele aplicabile domeniului social, precum si orice alte elemente 
care i-ar putea afecta activitatile (ex.: prezentarea negativa in media a practicilor de business ale 
bancii si/ sau a persoanelor asociate cu banca, indiferent de gradul de adevar al acestor 
declaratii; prezentarea unei imagini negative a institutiei de credit datorita unor grave probleme de 
securitate cauzate de atacuri externe sau interne asupra sistemului informatic al bancii; clientii 
intampina probleme in utilizarea anumitor produse, deoarece nu au fost instruiti corespunzator si 
nu cunosc procedurile adecvate pentru remedierea respectivelor probleme). 

Banca actioneaza pentru a preveni/ diminua pierderile rezultate din producerea evenimentelor de 
risc reputational, prin identificarea zonelor de risc reputational precum si evaluarea si 
monitorizarea acestora prin centralizarea evenimentelor care au generat riscul reputational si 
urmarirea evolutiei acestora conform notificarilor trimise de entitatile functionale ale Bancii. 

4.6. Riscul Strategic 

Riscul strategic/de afaceri este riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi 
capitalului determinat de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de 
implementarea inadecvată a deciziilor sau de lipsa de reacţie la schimbările din mediul de afaceri. 

Banca considera ca riscul de afaceri este in mod inerent legat de activităţile sale si gestionează 
acest risc in cursul normal al activităţii sale prin stabilirea proceselor, structurilor si a unei culturi 
care sa asigure ca schimbările in factorii de risc de afaceri sunt identificate in timp util, in timp ce 
capacitatea de a răspunde cu flexibilitate la astfel de schimbări si de atenuare a impactului 
acestora este menţinuta si aplicata zi de zi. Acestea sunt complet integrate in modul in care 
Banca îşi desfăşoară activităţile sale si in orientarea generala spre eficienta si performanta 
superioara. Unele exemple includ: 
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� menţinerea unui nivel ridicat al rentabilităţii care permite adaptarea la impactul potenţial al 
riscului de afaceri de a afecta grav strategia de ansamblu a Băncii, obiectivele si 
adecvarea capitalului. 

� un proces de bugetare periodic si minuţios efectuat; 
� menţinerea capacitaţii de a stabili flexibil preţul anumitor produse (credite intermediare si 

anticipate) ca răspuns la schimbările legate de piaţa si clientela; 
 

5. Adecvarea capitalului si cerin ţe de reglementare 

5.1. Informa ţii privind fondurile proprii 

Cadrul general pentru reglementarea calculului fondurilor proprii este Regulamentul Băncii 
Naţionale a României nr. 18/14.12.2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit si ale 
firmelor de investiţii, cu modificările si completările ulterioare.  

In conformitate cu dispoziţiile Băncii Naţionale a României, fondurile proprii ale instituţiilor de 
credit sunt compuse din fonduri proprii de nivel I (fonduri proprii de baza) si fonduri proprii de nivel 
II (fonduri proprii suplimentare).  

Elementele fondurilor proprii de nivel I sunt:  

• Capital social subscris si vărsat, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cumulative sau, după 
caz, capitalul de dotare pus la dispoziţia sucursalei din România de către instituţia de 
credit din statul terţ;  

• Primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social;  

• Rezervele legale, statutare si alte rezerve, precum si rezultatul reportat pozitiv al 
exerciţiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea dividendelor conform hotărârii 
adunării generale a acţionarilor; 

• Profitul net al ultimului exerciţiu financiar, reportat până la repartizarea sa conform 
destinaţiilor stabilite de adunarea generală a acţionarilor, în limita sumei ce se 
intenţionează a se repartiza. 

In cazul instituţiilor de credit, pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel I, se deduc 
următoarele elemente:  

• Valoarea de înregistrare in contabilitate (cost de achiziţie) a acţiunilor proprii deţinute de 
instituţia de credit;  

• Rezultatul reportat reprezentând pierdere;  

• Pierderea perioadei curente înregistrata pana la data determinării fondurilor proprii;  

• Valoarea de înregistrare in contabilitate a imobilizărilor necorporale.  

Fondurile proprii de nivel II ale instituţiilor de credit sunt compuse din:  

• Fonduri proprii de nivel II de baza: rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale ajustate 
cu obligaţiile fiscale aferente previzibile la data calculării fondurilor proprii, alte elemente 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Articolul 14 (aliniatele 1 si 3) din Regulamentul 
Nr.18/2006 si titlurile pe durata nedeterminata si alte instrumente de aceeaşi natura care 
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îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la Articolul 15 din Regulamentul Nr. 18/2006, 
cu modificările si completările ulterioare. Acestora li se pot adăuga, fiind asimilate lor, 
acţiunile preferenţiale cumulative; 

• Fonduri proprii de nivel II suplimentar: acţiuni preferenţiale cumulative pe durata 
determinata si capitalul sub forma de împrumut subordonat, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la Articolul 19 din Regulamentul Nr.18/2006.  

In cazul BCR Banca pentru Locuinţe S.A., valoarea totala a fondurilor proprii de nivel I (cu 
menţionarea separată a fiecărui element pozitiv şi a fiecărei deduceri), de nivel II si de nivel III 
este data in tabelul următor:  

 

FONDURI PROPRII Valoare la 
31.12.2013 (RON) 

Total FONDURI PROPRII 123,494,276 
FONDURI PROPRII DE NIVEL I 123,684,745 

Capital eligibil 70,000,000 

         Capital social subscris şi vărsat 70,000,000 

        (-) Acţiuni proprii         -   

         Prime de capital         -   

         Alte instrumente eligibile de  capital         -   

Rezerve eligibile 57,111,547 

    Rezerve 58,531,908 

         Rezerve (inclusiv diferenţe din evaluare)  58,531,908 

    Diferenţe din evaluare eligibile ca fonduri proprii de nivel 1  -1,420,361 

(-) Alte deduceri din fondurile proprii de nivel 1 -3,443,365 

    (-) Imobilizări necorporale -3,443,365 

Alte fonduri proprii de nivel 1 16,563 

(-) Elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 si 2 -207,032 

 Total FONDURI PROPRII DE NIVEL II 16,563 

Total FONDURI PROPRII DE NIVEL III 0 

 

Deducerile din fondurile proprii de nivel I şi din fondurile proprii de nivel II, detaliate in conformitate 
cu Regulamentul BNR-CNVM nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale 
firmelor de investiţii, sunt prezentate in tabelul următor: 
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(-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE N IVEL I SI II  Valoare la 31.12.2013 
(RON) 

(-) TOTAL ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL I SI II  

 
-207,032 

   

Din care: 
(-) Din fondurile proprii de nivel 1 

-190,469 

 

(-) Din fondurile proprii de nivel 2 
-16,563 

 
(-) Valoarea acţiunilor şi a altor titluri de capital deţinute în alte instituţii de credit sau 
financiare, care depăşesc 10% din capitalul social al acestora -   

(-) Creanţe subordonate şi alte instrumente înregistrate în instituţii de credit şi financiare 
în care sunt înregistrate deţineri de acţiuni şi alte titluri de capital ce depăşesc 10% din 
capitalul social al acestora 

-   

(-) Suma ce excede limita stabilită pentru deţinerile de acţiuni şi alte titluri de capital, 
creanţe subordonate şi alte elemente înregistrate în instituţii de credit şi financiare în 
care sunt înregistrate deţineri de acţiuni şi alte titluri de capital de până la 10% din 
capitalul social al acestora. 

-      

(-) Participaţii deţinute în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi 
holding de asigurare 

         

(-) Alte instrumente deţinute în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi 
holding de asigurare în care este menţinută o participaţie  -   

(-) Elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 şi 2, specifice României -          

Element memorandum 

123,494,276  Fonduri proprii relevante pentru limitele aplicate expunerilor mari atunci când nu se 
utilizează fonduri proprii de nivel2 pentru acoperirea riscurilor de piaţă şi  pentru limitele 
stabilite participaţiilor calificate 
(-) Anumite expuneri din securitizare neincluse în activele ponderate la risc -           
(-) Deficit de provizioane şi valoarea pierderilor aşteptate aferente creanţelor provenind 
din titluri de capital în cazul utilizării abordării bazată pe modele interne de rating -   

(-) Participaţii calificate în instituţii din afara sectorului financiar -           
(-) Tranzacţii incomplete aflate în perioada cuprinsă în intervalul de la 5 zile lucrătoare 
după al doilea segment al tranzacţiei (reprezentând plată/ livrare contractuală) şi până 
la stingerea tranzacţiei 

-   

(-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 şi 2, specifice României  -       

 
Valoarea totală a fondurilor proprii eligibile, după deducerile şi limitările prevăzute la art. 21 şi la 
art.22 din Regulamentul BNR-CNVM nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de 
credit şi ale firmelor de investiţii, este de 123,494,276 RON. 

Banca deţine fonduri proprii in exces fata de cerinţele minime obligatorii având un indice de 
solvabilitate de 76.43% la 31.12.2013 fata de minimul obligatoriu de 8%.  

Detalii Contractuale aferente împrumuturilor subord onate 

Banca nu are împrumuturi subordonate. 
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5.2. Cerin ţa de capital 

Cadrul legal pentru reglementarea calculului fondurilor proprii este dat de Regulamentul 
BNR/CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de 
credit si firmele de investiţii. In conformitatea cu prevederile acestuia,  instituţiile de credit trebuie 
sa dispună de un nivel al fondurilor proprii care sa se situeze in permanenta la un nivel cel puţin 
egal cu suma următoarelor cerinţe de capital:  

a) pentru riscul de credit şi riscul de diminuare a valorii creanţei aferente întregii activităţi, cu 
excepţia operaţiunilor din portofoliul de tranzacţionare, 8% din totalul valorilor ponderate la 
risc ale expunerilor, calculate, după caz, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM 
nr.14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de 
investiţii potrivit abordării standard, Regulamentul BNR-CNVM nr.15/20/2006 privind 
tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit 
abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările si completările ulterioare 
şi/sau Regulamentul BNR-CNVM nr.18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit 
aferent expunerilor securitizate şi al poziţiilor din securitizare, cu modificările si 
completările ulterioare;  

b) în ceea ce priveşte portofoliul de tranzacţionare, pentru riscul de poziţie, riscul de 
decontare şi riscul de credit al contrapartidei, cerinţele de capital determinate potrivit 
Regulamentului BNR-CNVM nr.22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de 
credit şi al firmelor de investiţii, cu modificările si completările ulterioare;  

c) pentru riscul valutar şi riscul de marfă aferente întregii activităţi, cerinţele de capital 
determinate potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr.22/27/2006 privind adecvarea 
capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, cu modificările si completările 
ulterioare; şi 

d) pentru riscul operaţional aferent întregii activităţi, cerinţele de capital determinate potrivit 
Regulamentului BNR-CNVM nr.24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de 
capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional, cu 
modificările si completările ulterioare.  

Determinarea cerinţelor de capital in cazul BCR Banca pentru Locuinţe S.A.:  

a) Riscul de credit: determinarea cerinţelor minime de capital pentru riscul de credit se face in 
baza abordării standard pentru riscul de credit; 

b) BCR Banca pentru Locuinţe S.A. nu deţine portofoliu de tranzacţionare; 

c) Riscul de piaţa: determinarea cerinţelor de capital pentru riscul valutar se face in baza 
modelului standardizat; 

d) Riscul operaţional: determinarea cerinţelor minime de capital se face in baza abordării 
indicatorului de baza pentru riscul operaţional; 

BCR Banca pentru Locuinţe S.A. raportează către Banca Naţionala a României cerinţele minime 
de capital in conformitate cu prevederile Ordinului Nr.17/17.10.2011, privind raportarea cerinţelor 
minime de capital pentru instituţiile de credit, cu modificările si completările ulterioare. 

In vederea conformităţii cu reglementările Băncii Naţionale a României, o instituţie de credit 
trebuie sa înregistreze o rata a solvabilităţii de cel puţin 8%. Valoarea acestui indicator in cazul 
Banca pentru Locuinţe S.A. era de 76.43% la 31.12.2013. 



  

 
Raport privind cerin ţele de transparenta si publicare, 2013 
 

 27

5.2.1. Cerin ţa minima de capital pentru riscul de credit 

Pentru determinarea cerinţelor minime de capital pentru riscul de credit sunt respectate principii 
de baza, din care:  
• Valoarea expusa la risc a unui element de activ este reprezentata de valoarea sa 

bilanţiera iar valoarea expusa la risc pentru elementele din afara bilanţului este 
reprezentata de următoarele procente din valoarea acestora: 100% daca elementul este 
purtător de risc maxim, 50% daca elementul este purtător de risc mediu, 20% daca 
elementul este purtător de risc moderat si 0% daca elementul este purtător de risc scăzut.  

• Daca o expunere face obiectul unei tehnici de protecţie finanţata a creditului, valoarea 
expunerii respective se poate modifica in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR 
- CNVM Nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de 
instituţiile de credit si firmele de investiţii, cu modificările si completările ulterioare.  

• Fiecare element de activ sau din afara bilanţului va fi încadrat intr-una dintre clasele de 
expuneri enumerate la art. 4 al Regulementului BNR_CNVM 14/19/2006, cu modificările si 
completările ulterioare. 

• Pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerilor se aplica ponderi de risc tuturor 
expunerilor, cu excepţia celor care se deduc din fondurile proprii, in conformitate cu 
prevederile specifice ale reglementarilor BNR – CNVM.  

 

Cerinţa minima de capital pentru riscul de credit este calculata pentru fiecare clasa de expunere in 
parte, aşa cum sunt acestea definite in Regulamentului BNR/CNVM nr. 14/19/14.12.2006. 
Valoarea minima a cerinţei de capital pentru riscul de credit la sfârşitul anului 2013 este detaliata 
in tabelul următor: 

 

Clasele de expuneri potrivit abord ării standard cu 
excep ţia pozi ţiilor din securitizare  

8% din valoarea 
ponderat ă la risc a 
expunerilor (RON) 

Administraţii centrale sau bănci centrale -  
Administraţii regionale sau autorităţi locale -  
Organisme administrative şi entităţi fără scop lucrativ - 
Bănci multilaterale de dezvoltare -  
Organizaţii internaţionale -  
Instituţii 1,804,762.00 

Societăţi 479,374.00 

De tip retail 1,132,225.00 

Garantate cu proprietăţi imobiliare 1,608,603.00 

Elemente restante 12,326.00 

Elemente ce aparţin categoriilor reglementate ca având  risc 
ridicat            -  

Obligaţiuni garantate -  
Creanţe pe termen scurt faţă de instituţii şi societăţi -  
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Creanţe sub forma titlurilor de participare deţinute în 
organismele de plasament colectiv -  

Alte elemente 101,916.00 

Pozi ţii din securitizare potrivit abord ării standard -  
 

5.2.2. Cerin ţa minima de capital pentru portofoliul de tranzac ţionare 

BCR Banca pentru Locuinţe S.A. nu deţine portofoliu de tranzacţionare. Prin urmare cerinţa 
minima de capital pentru riscul de poziţie, riscul de decontare şi riscul de credit al contrapartidei 
aferente portofoliului de tranzacţionare este 0. 

5.2.3. Cerin ţa minima de capital pentru riscul valutar şi riscul de marf ă  

Cerinţa minima de capital pentru riscul valutar aferente întregii activităţi, calculata in conformitate 
cu Regulamentului BNR-CNVM nr.22/27/2006, cu modificările si completările ulterioare, era de 0 
RON la sfârşitul anului 2012. Banca nu are expuneri la riscul de marfa. 

5.2.4. Cerin ţa minima de capital pentru riscul opera ţional 

BCR Banca pentru Locuinţe S.A. aplica metoda indicatorului de baza pentru în măsurarea riscului 
operaţional, aşa cum este aceasta descrisa in Regulamentul BNR/CNVM nr. 24/29/14.12.2006, 
cu modificările si completările ulterioare.  Valoarea acesteia  la sfârşitul anului 2012 era de  
7,799,738 RON, aceasta valoare fiind utilizata in calculul indicatorului de solvabilitatea pe 
parcursul anului 2013. 

 Pentru scopul determinării cerinţei de capital pentru riscul operaţional, indicatorul relevant este 
calculat ca fiind suma următoarelor elemente, extrase din contul de profit şi pierdere: 

 

 

 

 

 

La determinarea indicatorului relevant, elementele componente de natura veniturilor se iau în 
considerare cu semnul plus, iar cele de natura cheltuielilor, cu semnul minus.  

venituri din dobânzi si venituri asimilate, inclusiv cele aferente titlurilor cu 
venit fix 
cheltuieli cu dobânzile si cheltuieli asimilate 
venituri din acţiuni si alte titluri cu venit variabil 
venituri din comisioane 
cheltuieli cu comisioane 
profitul sau pierderea neta (rezultatul net) din operaţiuni financiare 
alte venituri din exploatare 


