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1. Cadrul general 
Acordul Basel II 

Acordul Basel II se fundamentează pe trei piloni, mai exact: 

• Pilonul 1 stabileşte cerinŃele de capital pentru riscul de credit, de piaŃă şi operaŃional 

• Pilonul 2 abordează calitativ cerinŃele prudenŃiale prin intermediul procesului de 
supraveghere 

• Pilonul 3 vizează disciplina si transparenta pieŃei definind cerinŃele de publicare cu privire 
la adecvarea capitalului si la procesul de evaluare a riscurilor 

CerinŃele de publicare aferente Pilonului 3 au fost transpuse de către Banca NaŃionala a României 
(BNR) împreuna cu Comisia NaŃionala de Valori Mobiliare (CNVM) in Regulamentul BNR/CNVM 
nr. 25/30/14.12.2006 privind cerin Ńele de publicare pentru institu Ńii de credit si firmele de 
investi Ńii , 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 2012, in conformitate 
cu: 

− Regulamentul BNR nr.25/30/2006 privind cerinŃele de transparenŃă si de publicare pentru 
instituŃiile de credit şi firmele de investiŃii, cu modificările si completările ulterioare; 

− Regulamentul BNR nr.25/10.12.2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului 
Băncii NaŃionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităŃii 
instituŃiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si 
condiŃiile de externalizare a activităŃilor acestora, 

Acest raport conŃine informaŃii incluse in SituaŃiile financiare auditate, întocmite conform 
Standardelor InternaŃionale de Raportare Financiara IFRS, in baza Ordinului Guvernatorului 
Băncii NaŃionale a României nr.27/2010 (Ordin 27/2010) cu modificările si completările ulterioare. 

 

BCR Banca pentru Locuin Ńe S.A. 

BCR Banca pentru LocuinŃe SA (denumită in continuare "Banca” sau „BCR BpL”) a fost înfiinŃată 
pe 16 aprilie 2008 drept societate pe acŃiuni in conformitate cu prevederile Legii societarilor 
comerciale nr. 31/1990. Banca a obŃinut autorizaŃia de funcŃionare din partea Băncii NaŃionale a 
României (denumita in continuare “BNR”) pe data de 3 iulie 2008 si si-a început activitatea pe 8 
iulie 2008. Banca nu deŃine filiale. 

Principalele activităŃi ale Băncii includ economisirea si creditarea in cadrul unui sistem colectiv 
pentru domeniul locuinŃelor, finanŃare anticipata si intermediara pe baza contractelor de 
economisire-creditare, acordarea de împrumuturi pentru activităŃi legate de locuinŃe etc. 

Banca este deŃinuta in proporŃie de 80% de Banca Comerciala Romana, restul de 20% fiind 
deŃinut 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. 
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Structura organizatorica a BCR BpL include atât componente antrenate în activităŃile de 
administrare şi de conducere operativă cât şi componente din „front-office” şi „back-office” si 
„suport” responsabile cu derularea efectivă a activităŃilor specifice unei bănci pentru locuinŃe.  

Organigrama prezentată schematic în figura următoare conŃine structura de administrare, de 
conducere şi de execuŃie asa cum a fost aprobata aceasta de catre Consiliul de Supraveghere al 
BCR Banca pentru Locuinte S.A., in vigoare la data de 31.12.2012:  

ADUNAREA GENERALA 
A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE

COMITETUL 
EXECUTIV

ALCO

COMITETUL DE 
AUDIT

Directia
Audit Intern

PRESEDINTE VICEPRESEDINTE VANZARI
VICEPRESEDINTE 

FINANCIAR SI OPERATIUNI

Directia
Juridica

Directia
Organizare si IT

Directia
Resurse Umane

Directia
Credite

Departamentul
IT

Departamentul
Organizare

Departamentul 
Logistica/ 

Administrativ 

Departamentul
Analiza si 

aprobare credite

Departamentul
Administrare si 
urmarire credite

Departamentul
Documentatie,
Corespondenta

Departamentul 
Administrarea 
contractelor de 

economisire 

Departamentul 
Service clienti

Directia
Plati

Directia 
Managementul 

Riscului

Directia
Contabilitate si 

Controlling

Directia
Recuperare 

credite

Directia
Clienti

Directia
Trezorerie

Directia Suport 
Vanzari

si Dezvoltarea afacerii

Directia Marketing si 
Comunicare interna

Departamentul FVD, 
alti parteneri -

Nord-Est

Departamentul FVD, 
alti parteneri -

Sud-Est

Departamentul FVD, 
alti parteneri -

Nord-Vest

Departamentul FVD, 
alti parteneri -

Sud-Vest

Departamentul FVD, 
alti parteneri -
Centru-Nord

Departamentul FVD, 
alti parteneri -

Bucuresti

Directia Managementul 
vanzarilor

si Dezvoltarea afacerii

Departamentul 
regional 
Nord-Est

Departamentul 
regional 
Sud-Est

Departamentul 
regional 

Nord-Vest

Departamentul 
regional 
Sud-Vest

Departamentul 
regional 
Centru

Departamentul 
regional 
Bucuresti

Directia
Conformitate

Departamentul 
regional 

Sud

Departamentul 
regional 

Vest

Directia
Relatii publice

 

Banca este administrata in sistemul dualist de către Consiliul de Supraveghere (5 membri) si de 
către Comitetul Executiv (3 membri). 

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.  
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Banca îşi desfăşoară activitatea prin intermediul sediului său central unde sunt procesate şi 
înregistrate toate operaŃiunile cu clientela. De asemenea, la finele anului 2012 Banca deŃine şase 
sedii secundare, fǎrǎ personalitate juridicǎ şi fǎrǎ statut de sucursalǎ, în cadrul cărora se 
desfǎşoarǎ exclusiv activităŃi legate de dezvoltarea şi coordonarea reŃelei proprii de distribuŃie, 
formată din agenŃi de vânzare care au încheiat contracte de agent cu Banca pentru vânzarea 
produselor acesteia. Aceste sedii secundare sunt:  

• Centrul Regional Đaşi, cu sediul în judeŃul Đaşi, localitatea Đaşi, Str. Sf. Lazǎr, Nr. 64-66, etaj 
3,  înfiinŃat la 08.09.2008; 

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

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

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

• Centrul Regional Piteşti, cu sediul in judeŃul Argeş, localitatea Piteşti, strada EgalitaŃii, nr. 
33, infiinŃat in 10.07.2012; 

• Centrul Regional ConstanŃa, cu sediul in judeŃul ConstanŃa, localitatea ConstanŃa, strada 
I.G. Duca, nr. 11, infiinŃat in 10.07. 2012 

Având în vedere segmentul de piaŃă căruia i se adresează în principal, cât şi specificul activităŃii 
Băncii, distribuŃia produsului de economisire-creditare se realizează prin intermediul reŃelei Băncii 
Comerciale Române şi prin intermediul unei reŃele proprii de distribuŃie, care include agenŃi de 
vânzare şi brokeri.  

 

2. Organizarea func Ńiilor 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 informaŃii credibile si relevante atât persoanelor 
implicate in luarea deciziilor cat si utilizatorilor externi ai acestor informaŃii. 

Cele trei funcŃii ale controlului intern sunt:  

a) FuncŃia de administrare a riscurilor 

FuncŃia de administrare a riscurilor asigura gestionarea si controlul riscurilor identificate si este 
administrata la nivelul DirecŃiei Managementul Riscurilor, asigurându-se o clara delimitare a 
specialiştilor in managementul riscurilor de angajaŃii cu responsabilităŃi in zona dezvoltării 
afacerilor. 

b) FuncŃia de conformitate  

FuncŃia de conformitate, organizată la nivelul DirecŃiei Conformitate, identifica, evaluează, 
acorda consultanta, monitorizează si raportează despre riscul de conformitate si este 
organizata ca o structura distincta fata de activităŃile pe care le monitorizează si controlează, 
fără responsabilităŃi in nici o activitate pe care o controlează si monitorizează. 

c) FuncŃia de audit intern 
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Auditul intern este organizat la nivelul DirecŃiei Audit Intern ca o componentă importantă a 
activităŃii de evaluare a sistemului de control intern precum şi a gradului de adecvare a 
nivelului resurselor proprii ale băncii, în funcŃie 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 remunera Ńiei practicate 

Scopul Politicii de recompensare a angajatilor 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; 

 

Platile referitoare la incetarea anticipata a unui contract reflecta performanta obtinuta in timp 
si sunt proiectate intr-o modalitate care sa nu recompenseze nereusita. 

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);  
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� 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. 

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 2012 in BCR BpL s-au platit, sub forma de componenta fixa si componenta variabila 
de plata, urmatoarele sume*: 

(mii RON) 

Componenta fixa

pentru 2012 (salariu 

anual brut)

- Personalul din vânzări                               4,403                                              1,627 

- Alte categorii de personal                               4,790                                                 157 

Total                               9,193                                              1,784 

Categorie de personal

Componenta variabila pentru 

2012 (componenta variabila 

lunara si bonus anual de 

performanta)

 

* nu include remuneratia membrilor organelor cu functie de conducere. 

 

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 Ńe 
S.A.”. Scopul  acestei Politici este de a reglementa principiile de selectie si recompensare 
aplicabile pentru structura de conducere (functia de supraveghere si functia de conducere) BCR 
BpL. 

In afara celor principiilor de baza mai sus menŃionate 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 : 
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1. 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 Grupului 
BCR, la nivel anual; 

Cerintele minime de performanta pentru anul 2012 sunt definite ca o combinatie de 2 criterii si 
anume: nivelul tinta stabilit pentru indicatorul EVA la nivelul Grupului BCR si cerintele de 
adecvare a capitalului  (rata capitalului de rang 1). 

2. Exista mecanisme de plata amanata si de clawback prin care se asigura ajustari cu 
riscul pentru a corela recompensa cu performanta sustenabila; 

3. 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 3 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 1 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 2012: 

(mii RON) 

Numar de beneficiari* 3

 Plata fixa        1,940 

 Plata variabila, din care:           215 

- plătit (mii RON)           215 

- criterii de reamânare si intrare in drepturi care urmează a fi 

evaluate in anii următori  0 

Remuneraţie amânata plătită in cursul exerciţiului financiar, plătită si 

ajustata cu performanta  0 

Plati privind noii angajati              -   

Plati privind incetarea anticipata a contractelor de munca           639 
 

* numarul de beneficiari include toate persoanele care au avut aceasta calitate in cursul anului 
2012 

 

4. Managementul riscului 
Principalele tipuri de riscuri ce pot avea impact asupra profitului/reputaŃiei Băncii, fără a fi 
limitative, sunt: riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de piaŃa, riscul operaŃional. 

Banca aplica cadrul cerinŃelor de capital alegând abordarea standard pentru riscul de credit si 
riscul de piaŃa si metoda indicatorului de baza pentru riscul operaŃional.  

In continuare sunt prezentate informaŃii referitoare la expunerea fata de fiecare risc menŃionat mai 
sus, obiectivele, politicile si procesele de evaluare si gestionare a riscului. Cele mai importante 
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riscuri financiare la care este expusa Banca sunt riscul de credit si riscul operaŃional. Riscul de 
piaŃa include riscul valutar si riscul de rata a dobânzii, precum si riscul de preŃ 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 condiŃiile pieŃii, produselor si serviciilor oferite. Banca îşi propune sa dezvolte un mediu de 
control disciplinat si constructiv, in care toŃi angajaŃii îşi înŃeleg rolurile si obligaŃiile, 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 entităŃi funcŃionale 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 activităŃile sale de investiŃie si creditare, acordând 
credite clienŃilor persoanelor fizice cu venituri stabile şi de încredere în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obligaŃiilor contractuale faŃǎ de aceasta. 

 Banca si-a început activitatea de creditare in luna iunie 2010. Pentru a minimiza riscul de credit 
aferent operaŃiunilor cu clientela, Banca a elaborat proceduri menite sa evalueze clienŃii 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 menŃinerea creditelor neperformante sub nivelul 
maxim admis, stabilit ca prag de semnificaŃie pentru evaluarea riscului de credit. Banca acorda 
credite pentru activităŃi în domeniul locativ, în baza contractelor de economisire – creditare 
persoanelor fizice care îndeplinesc condiŃiile de alocare, în RON si la o dobândă fixă.  

Portofoliile de credite în domeniul locativ se caracterizează prin grad scăzut de risc în principal 
datorită: 

• dobânzilor fixe pe toată durata creditului ceea ce permite o administrare mai eficientă a 
riscului atât de către Bancă cât si de către client; 

• dispersie mare a portofoliului de credite. Aceasta este asigurată de o sumă medie 
contractată mică ceea ce implică o valoare a creditului relativ mică, reducând în acest fel 
expunerea la riscul de concentrare;  

• durata relativ mică a creditelor ca o consecinŃă a unei durate corespondente de 
economisire reduse. 
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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 NaŃională a României 

2. expuneri suverane fată de Guvernul României 

3. expuneri fata de bănci multilaterale de dezvoltare 

4. expuneri fată de instituŃii de credit. 

4.1.2. Structura portofoliului de expuneri 

Termenii următori utilizaŃi pentru prezentarea portofoliului de expuneri  au următoarele 
semnificaŃii: 

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

• Elementele restante sunt definite conform Ordinului BNR nr. 13/2008; creditele si 
dobânzile aferente acestora nerambursate la scadenta, se înregistrează in conturile 
„CreanŃe 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 iniŃiala 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 Ńiilor cu persoanele aflate in rela Ńii speciale cu institu Ńia de 
credit 

In ceea ce priveşte expunerea fata de persoane aflate in relaŃii speciale, Banca înregistrează 
expunere doar fata de banca mama BCR. La data de 31.12.2012 valoarea acestei expuneri era 
de 62,600 mii RON. 

 

Descrierea abord ărilor si metodelor aplicate pentru determinarea aju stărilor pruden Ńiale de 
valoare si a ajust ărilor pentru depreciere 

 

De la 1 ianuarie 2012 Banca a adoptat standardele de contabilitate IFRS. 

 

In vederea determinării ajustărilor prudenŃiale de valoare, Banca se conformează normelor BNR 
in vigoare, mai exact: 

• OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 99/06.12.2006 privind instituŃiile de credit şi adecvarea 
capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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• Regulamentul BNR nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi 
determinarea si utilizarea ajustărilor prudenŃiale de valoare, cu modificările si completările 
ulterioare; 

• Ordinul nr. 27 din 27/12/2011 al Băncii NaŃionale a României pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene; 

Clasificarea creditelor acordate de Bancă şi a plasamentelor Băncii se face prin aplicarea 
simultană a următoarelor criterii: serviciul datoriei, performanŃa financiară,  iniŃierea 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 clienŃilor din sectorul nebancar se clasifică în următoarele 
categorii: standard, în observaŃie, substandard, îndoielnic, pierdere, in timp ce plasamentele 
constituite la instituŃii de credit se clasifică în standard/ pierdere. 

Serviciul datoriei reprezinta capacitatea debitorului de a-si onora datoria la scadenta, exprimata 
prin numărul de zile de întârziere la plată faŃă de data scadenŃei.   

În cazul în care, după acordarea creditului, împotriva clientului au fost iniŃiate 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 şi specifice pe bazǎ de reguli) 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. 
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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 

31.12.2012 (RON)

Valoarea medie a 

expunerilor aferente anului 

2012 (RON)

Administraţii centrale sau bănci centrale 1,290,428,984 1,110,097,291

Administraţii regionale sau autorităţi locale 0 0

Organisme administrative şi entităţi fără scop 

lucrativ 0 0

Bănci multilaterale de dezvoltare 13,332,456 12,784,868

Organizaţii internaţionale 0 0

Instituţii 147,847,832 42,768,709

Societăţi 13,326,564 8,641,728

De tip retail 9,660,311 3,413,358

Garantate cu proprietăţi imobiliare 25,796,359 11,969,126

Elemente restante 4,097.87 1,024

având  risc ridicat 0 0

Obligaţiuni garantate 0 0

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 2,768,752 5,159,959

TOTAL 1,503,165,356 1,194,836,062
 

BCR Banca pentru LocuinŃe S.A. nu a făcut compensări contabile in 2012.  
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Reparti Ńia geografic ă a expunerilor defalcat ă pe clasele principale de expuneri  

Romania Luxemburg Nealocabil

Administraţii centrale sau bănci 

centrale 1,290,428,984 0 0 1,290,428,984

Organisme administrative şi entităţi 

fără scop lucrativ 0 0 0 0

Bănci multilaterale de dezvoltare 0 13,332,456 0 13,332,456

Instituţii 147,847,832 0 0 147,847,832

De tip retail 9,660,311 0 0 9,660,311

Societăţi 13,326,564 0 0 13,326,564

Garantate cu proprietăţi imobiliare 25,796,359 0 0 25,796,359

Elemente restante 4,098              0 0 4,098

Alte elemente 0 0 2,768,752 2,768,752

1,487,064,148 13,332,456 2,768,752 1,503,165,356 Total 

Expunere (RON) 

Regiunea

Total

 C
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 d
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ă
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a
n
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a
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 De tip retail Societati

Garantate cu 

proprietati 

imobiliare

Elemente 

restante

BUCURESTI 1,280,551         3,026,412    4,339,335           -            

CENTRU 1,278,031         1,395,997    2,749,152           -            

NORD-EST 826,581             1,005,125    2,103,947           -            

NORD-VEST 1,210,450         2,015,474    2,275,524           4,098        

SUD 1,688,471         836,492       3,011,716           -            

SUD-EST 877,589             1,344,524    3,141,197           -            

SUD-VEST 1,355,827         1,232,800    4,333,535           -            

VEST 1,142,811         2,469,739    3,841,953           -            

9,660,311         13,326,564 25,796,359         4,098        

Expunere (RON) - 

operatiuni cu clientela 

nebancara

TOTAL

R
E

G
IU

N
E
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Reparti Ńia  expunerilor pe sectoare de activitate si clase de expunere potrivit abord ării  
standard  

Adm.publica, 

aparare si 

asig.sociale 

Intermedieri 

financiare

Act.aux.intermed. 

financiare

Gospodarii ale 

populatiei

Administraţii centrale sau 

bănci centrale 1,290,428,984 0 0 0 1,290,428,984

Bănci multilaterale de 

dezvoltare 0 13,332,456 0 0 13,332,456

Instituţii 0 147,847,832 0 0 147,847,832

Societăţi 0 0 0 13,326,564 13,326,564

De tip retail 0 0 0 9,660,311 9,660,311

Garantate cu proprietăţi 

imobiliare 0 0 0 25,796,359 25,796,359

Elemente restante 4,098                 4,098

Alte elemente 0 0 2,768,752 2,768,752

1,290,428,984 161,180,288 2,768,752 48,787,332 1,503,165,356 Total 

Sectorul de activitate

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

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

 Administraţii centrale sau bănci centrale 234,775,167 1,055,653,817    -                      0 1,290,428,984

 Bănci multilaterale de dezvoltare 0 13,332,456          0 0 13,332,456

 Instituţii 147,847,832 0 0 0 147,847,832

De tip retail/Societati/ Garantate cu proprietăţi 

imobiliare 2,938,865      43,594,121          2,220,255          34090.72 48,787,332

 Alte elemente 2,768,752 0 0 0 2,768,752

 Total 388,330,616 1,112,580,394 2,220,255 34,091 1,503,165,356

Clasele de expuneri potrivit abordării 

standard

 Expunere (RON) dupa maturitatea reziduala* 

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

 

Expuneri restante 

La 31.12.2012, Banca a înregistrat restante in valoare totala de 8.2 mii RON, reprezentând doar 
0.017% din valoarea întregului portofoliu. 

Un singur client prezintă restante mai mari de 90 de zile la data de 31.12.2012, reprezentând 
0.008% din valoarea totală a portofoliului de credite. 

Ajust ări pentru depreciere 

Banca a calculat pentru data de 31.12.2012 ajustări  colective pentru pierderi generate dar 
neidentificate  în valoare de 156 mii RON, şi ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel 
individual  in valoare de 5 mii RON.  



  

 
Raport privind cerin Ńele de transparenta si publicare,  2012 
 

 15

Ajust ări pruden Ńiale de valoare 

Valoarea ajustărilor prudenŃiale de valoare calculate de Banca la data de 31.12.2012 in 
conformitate cu Reg. BNR 16/2012, a fost de 19,5 mii RON. 

 

Utilizarea ratingurilor furnizate de institu Ńiile externe de evaluare a creditului nominalizate 
şi a agen Ńiilor de creditare a exporturilor nominalizate  

BCR Banca pentru LocuinŃe S.A. nu a utilizat in anul 2012 ratinguri furnizate de instituŃiile externe 
de evaluare a creditului nominalizate in scopul determinării cerinŃelor de capital pentru expunerile 
înregistrate fata de instituŃii.  

In ceea ce priveşte titlurile neincluse in portofoliul de tranzacŃionare deŃinute de Banca, acestea 
sunt emise de Statul Roman, respectiv de bănci de dezvoltare multilaterale incluse in lista 
menŃionata 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 instituŃii de evaluare a creditului nu 
mai este necesara. 

4.1.3. Diminuarea riscului de credit 

Având in vedere legislaŃia specifica aplicabila băncilor pentru locuinŃe (Norma BNR 5/2003), 
legislaŃie care restricŃionează posibilităŃile de investiŃie ale Băncii la expuneri cu pondere de risc 
de credit cel mult egala cu 20%, expunerile înregistrate de Banca in anul 2012 au constat in: 

- expuneri faŃă de bănci si administraŃii 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 maturităŃi mai mici de 3 luni fata de instituŃii – 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 societăŃi (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 proprietăŃi 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 2012 Banca a utilizat ca tehnica de 
diminuare a riscului de credit, metoda simpla a garanŃiilor financiare . Structura colateralelor este 
alcătuita din garanŃii reale imobiliare, garanŃii reale financiare, garanŃii personale aferente claselor 
de expunere „Retail”, „SocietăŃi” si „Garantate cu proprietăŃi imobiliare”,  după cum urmează:  
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Tip garanŃie Valoare (RON) 

GaranŃii reale  imobiliare    78,227,315  

GaranŃii reale financiare     13,032,090  

GaranŃii personale         1,149,584  

 

4.2. Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este generat de politica de atragere de resurse financiare si de gestionare a 
poziŃiilor bilanŃiere de active. Acesta include atât riscul ca Banca sa întâmpine dificultăŃi in 
procurarea fondurilor necesare pentru refinanŃarea 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. 

Obiectivul administrării riscului de lichiditate este menŃinerea unui nivel suficient de lichidităŃi 
pentru compensarea fluctuaŃiilor aşteptate si neaşteptate ale elementelor de bilanŃ si acoperirea 
permanenta a obligaŃiilor de plata exigibile ale Băncii.  

Banca controlează in permanenta riscul de lichiditate identificând si monitorizând modificările de 
finanŃări si diversificând baza de finanŃare.  

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

In anul 2012 activitatea Băncii privind gestionarea lichidităŃii a inclus, printre altele: 

� evaluarea şi monitorizarea tuturor fluxurilor de lichidităŃi generate de activele şi pasivele 
bilanŃiere precum şi de elementele din afara bilanŃului. Fluxurile de numerar viitoare vor fi 
distribuite pe benzi de scadenŃe; 

� calculul lunar al indicatorilor de lichiditate potrivit Regulamentului BNR 25/2011 privind 
lichiditatea instituŃiilor de credit si Ordinului BNR 22/2011 privind raportarea situaŃiilor 
referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate, cu modificările si 
completările ulterioare; 

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

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

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

Banca urmăreşte crearea unui portofoliu de investiŃii structurat în concordanŃă cu constrângerile 
privind nevoile de lichiditate. Din acest motiv, lichidităŃile provenite din depunerilor clienŃilor au fost 
investite preponderent în plasamente interbancare sau în titluri de stat, Banca valorificând acele 
oportunităŃi care conferă cel mai înalt nivel de lichiditate. 
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Activele si datoriile monetare ale Băncii analizate in funcŃie de durata rămasa de scurs de la 31 
decembrie 2012 pana la data scadentei sunt următoarele: 

 1 lună < D  3 luni < D  6 luni < D

<= 3 luni <= 6 luni <= 12 luni 

 OPERAŢİUNİ DE TREZORERİE Şİ OPERAŢİUNİ 
İNTERBANCARE          148,341 - - - -        148,341 

 Casa şi alte valori - - - - - -

 Cont curent la Banca Naţională a României 37 - - - - 37

 Conturi de corespondent la instituţii de credit 17 - - - - 17

 Depozite la vedere la instituţii de credit - - - - - -

 Depozite la termen la instituţii de credit          147,780 - - - -        147,780 

 Creanţe ataşate 51 - - - - 51

 Valori de recuperat 456 - - - - 456

 OPERAŢİUNİ CU CLİENTELA 645             1,841            1,092            4,016           40,951          48,545 

 Credite pentru investiţii imobiliare  645             1,841            1,092            4,016           40,951          48,545 

 OPERAŢİUNİ CU TİTLURİ Şİ İNSTRUMENTE 
FİNANCİARE DERİVATE             18,959          15,235         29,378       169,189     1,068,987    1,301,748 

 Titluri de investiţii 18,440 14,877         28,806       165,886     1,027,553    1,255,562 

 Creanţe ataşate 519 358 572            3,303           41,434          46,186 

 TOTAL ACTİVE           167,945          17,076         30,470       173,205     1,109,938    1,498,634 

 OPERAŢİUNİ DE TREZORERİE Şİ OPERAŢİUNİ 
İNTERBANCARE 19                    -                      -                      -                       -                     19 

 OPERAŢİUNİ CU CLİENTELA          103,342          11,441         21,122         78,956     1,170,696    1,385,557 

 Conturi curente creditoare 745                    -                      -                      -                       -                  745 

 Datorii ataşate -                    -                      -                      -                       -                       -   

 Depozite la termen             87,080          11,441         21,122         78,956     1,170,696    1,369,295 

 Datorii ataşate -                    -                      -                      -                       -                       -   

 Alte sume datorate                  15,517                    -                      -                      -                       -            15,517 

 CREDİTORİ 112                    -                      -                      -                       -                  112 

 Alţi creditori diverşi 112                    -                      -                      -                       -                  112 

 TOTAL OBLİGAŢİİ          103,473          11,441         21,122         78,956     1,170,696    1,385,688 

 POZİŢİİ BİLANŢİERE  / DURATA RĂMASĂ DE 
SCURS  D <= 1 lună  12 luni < D  Total 

 

 

 



  

 
Raport privind cerin Ńele de transparenta si publicare,  2012 
 

 18

D <= 1 lună
1 lună < 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 5,777                 -                    -                    -                    109,767             

Angajamente primite de la instituŃii de 
credit

C2 5,777                 -                    -                    -                    109,767             

  GARANłII FINANCIARE C4 -                    -                    -                    -                    -                    
ACTIVE CE AR REZULTA DIN 
TRANSFORMAREA 
ANGAJAMENTELOR DE 
CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE 
BILANłIERE

C8 -                    -                    -                    -                    152,037             

TOTAL C10 5,777                 -                    -                    -                    261,804             

Angajamente în afara bilanŃului 
primite

Cod poz.
DURATA RAMASA DE SCURS

 

D <= 1 lună
1 lună < 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 152,037             -                    -                    -                    -                    
Angajamente în favoarea instituŃiilor de 
credit    

D2 -                    -                    -                    -                    -                    

Angajamente în favoarea clientelei D3 152,037             -                    -                    -                    -                    
GARANłII FINANCIARE D4 -                    -                    -                    -                    -                    
DATORII CE AR REZULTA DIN 
TRANSFORMAREA 
ANGAJAMENTELOR DE 
CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE 
BILANłIERE

D9 5,777                 -                    -                    -                    109,767             

 TOTAL: D10 157,814             -                    -                    -                    109,767             

Angajamente în afara bilanŃului date
Cod 
poz.

DURATA RAMASA DE SCURS

 

 



 

D <= 1 lună
1 lună < 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 1,327,982,978      862,468                562,652                    1,998,393                 28,123,176       
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 5,777                      -                          -                             -                              261,804             

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 1,327,988,755      1,232,108,015 1,230,970,877 1,229,831,174 1,246,485,470

Total datorii (formularul Anexa 1b, rd. Total, col. 8-12) 4 96,585,394           1,699,790             3,138,096                11,730,684              173,933,114    

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)

5 157,814                 -                          -                             -                              109,767             

Lichiditate necesară rd. 6 = rd. 4 + rd. 5 6 96,743,208           1,699,790             3,138,096                11,730,684              174,042,881    
Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare)
rd. 7 = rd. 3 - rd. 6, dacă rd. 7 > 0

7 1,231,245,547      1,230,408,225    1,227,832,781        1,218,100,490        x

Indicator de lichiditate

rd. 8 = rd 3/rd. 6
8 13.73 724.86 392.27 104.84 7.16

Indicatori
Cod 

poz.

Benzi de scadenţă



 

In anul 2012 riscul de lichiditate al Băncii a fost scăzut, lichiditatea efectivă acoperind în mod 
confortabil lichiditatea necesară pe toate benzile de scadenŃă. Banca este corespunzător protejată 
împotriva posibilelor crize de lichiditate din piaŃă 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 2012 
era de 102,9%. 

 

4.3. Riscul de pia Ńa 

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

a) Risc de rata a dobânzii 

b) Risc de rata de schimb 

c) Risc de preŃ (preŃul acŃiunilor, preŃul mărfurilor). 

Prin specificul activităŃii pe care o desfăşoară, Banca este doar într-o foarte mică măsură expusă 
riscului de piaŃă. Banca nu deŃine poziŃii pe instrumente financiare şi mărfuri care să fie deŃinute 
cu intenŃia de tranzacŃionare. În aceste condiŃii, Băncii nu ii vor fi aplicabile cerinŃele de capital 
pentru riscul de poziŃie, 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 cerinŃelor minime de 
capital pentru instituŃiile de credit şi firmele de investiŃii. 

Prin urmare, Banca gestionează si monitorizează următoarele riscuri: 

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

• Riscul de rata de schimb. 

 

a) Riscul de rata a dobânzii   
 

Începând cu luna septembrie 2010, BCR BpL raportează la BNR „Modificarea potenŃiala 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 activităŃii 
instituŃiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si condiŃiile de 
externalizare a activităŃilor acestora, cu modificările si completările ulterioare. 

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

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

Modificarea potenŃiala a valorii economice a băncii ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor 
dobânzii la data de 31.12.2012: 
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Fonduri proprii 88,998,944 RON 

Declinul potenŃial al valorii economice 

- valoare absoluta 3,623,010 RON 

- % din fondurile proprii 4.07% 

 

 
b) Riscul valutar  

 

BCR Banca pentru LocuinŃe S.A. îşi desfăşoară activitatea de baza exclusiv în moneda naŃională 
RON şi nu îşi propune să deŃină poziŃii deschise pe mărfuri sau să deŃină poziŃii deschise pe 
valută şi aur. OperaŃiunile Băncii denominate în altă monedă decât RON sunt desfăşurate în 
nume propriu în scop operaŃional şi sunt de valoare mică. 

Ca urmare, pentru anul 2012 Băncii nu i s-au aplicat cerinŃele 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 cerinŃelor minime de capital pentru instituŃiile de credit şi firmele de investiŃii, cu 
modificările si completările ulterioare. 

PoziŃia rămasă deschisă la 31 decembrie 2012 a fost de 0.0361% din fondurile proprii ale Băncii. 

 

4.4. Riscul Opera Ńional 

Riscul operaŃional reprezintă riscul înregistrării de pierderi directe sau indirecte rezultând dintr-o 
gama larga de factori asociaŃi cu procesele, personalul, tehnologia sau infrastructura Băncii sau 
factori externi, alŃii decât cei asociaŃi riscurilor de credit, piaŃa sau lichiditate, cum ar fi cei care 
rezulta din cerinŃele legale si regulatorii sau din standarde general acceptate de politici 
corporatiste. Riscul operaŃional provine din toate activităŃile Băncii. 

Obiectivul Băncii este de a gestiona riscul operaŃional pentru a combina evitarea pierderilor 
financiare si influenta asupra reputaŃiei Băncii cu eficacitatea costurilor si evitarea procedurilor 
excesive de control care restricŃionează iniŃiativa si creativitatea. 

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

• CerinŃe de separare a responsabilităŃilor; 

• CerinŃe de reconciliere si monitorizare a tranzacŃiilor; 

• Alinierea la cerinŃele 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).  

 

5. Adecvarea capitalului si cerin Ńe de reglementare 
 

5.1. Informa Ńii privind fondurile proprii 

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

In conformitate cu dispoziŃiile Băncii NaŃionale a României, fondurile proprii ale instituŃiilor 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 excepŃia acŃiunilor preferenŃiale cumulative sau, după 
caz, capitalul de dotare pus la dispoziŃia sucursalei din România de către instituŃia de 
credit din statul terŃ;  

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

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

• Profitul net al ultimului exerciŃiu financiar, reportat până la repartizarea sa conform 
destinaŃiilor stabilite de adunarea generală a acŃionarilor, în limita sumei ce se 
intenŃionează a se repartiza. 

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

• Valoarea de înregistrare in contabilitate (cost de achiziŃie) a acŃiunilor proprii deŃinute de 
instituŃia 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 instituŃiilor de credit sunt compuse din:  

• Fonduri proprii de nivel II de baza: rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale ajustate 
cu obligaŃiile fiscale aferente previzibile la data calculării fondurilor proprii, alte elemente 
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care îndeplinesc condiŃiile 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 
îndeplinesc, cumulativ, condiŃiile prevăzute la Articolul 15 din Regulamentul Nr. 18/2006, 
cu modificările si completările ulterioare. Acestora li se pot adăuga, fiind asimilate lor, 
acŃiunile preferenŃiale cumulative; 

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

In cazul BCR Banca pentru LocuinŃe S.A., valoarea totala a fondurilor proprii de nivel I (cu 
menŃionarea 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 31.12.2012 
(RON) 

FONDURI PROPRII DE NIVEL I 88,998,944 

Capital eligibil  70,000,000  

         Capital social subscris şi vărsat  70,000,000 

        (-) AcŃiuni proprii         -   

         Prime de capital         -   

         Alte instrumente eligibile de  capital         -   

Rezerve eligibile 21,374,573 

     Rezerve 21,374,573 

     Rezerve (inclusiv diferenŃe din evaluare)  21,374,573 

(-) Alte deduceri din fondurile proprii de nivel 
1 -2,375,629 

  (-) Imobilizări necorporale -2,375,629 

 Total FONDURI PROPRII DE NIVEL II         -   

 Total FONDURI PROPRII DE NIVEL III         -   

 

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 instituŃiilor de credit şi ale 
firmelor de investiŃii, sunt prezentate in tabelul următor: 
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(-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE N IVEL I SI 
II  

Valoare la 
31.12.2012 

(RON) 

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

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

(-) Din fondurile proprii de nivel 2 -    

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

(-) CreanŃe subordonate şi alte instrumente înregistrate în instituŃii de credit 
şi financiare în care sunt înregistrate deŃineri de acŃiuni şi alte titluri de 
capital ce depăşesc 10% din capitalul social al acestora 

-   

(-) Suma ce excede limita stabilită pentru deŃinerile de acŃiuni şi alte titluri 
de capital, creanŃe subordonate şi alte elemente înregistrate în instituŃii de 
credit şi financiare în care sunt înregistrate deŃineri de acŃiuni şi alte titluri 
de capital de până la 10% din capitalul social al acestora. 

-      

(-) ParticipaŃii deŃinute în societăŃi de asigurare, societăŃi de reasigurare, 
societăŃi holding de asigurare          

(-) Alte instrumente deŃinute în societăŃi de asigurare, societăŃi de 
reasigurare, societăŃi holding de asigurare în care este menŃinută o 
participaŃie  

-   

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

Element memorandum 

Fonduri proprii relevante pentru limitele aplicate expunerilor mari atunci 
când nu se utilizează fonduri proprii de nivel2 pentru acoperirea riscurilor 
de piaŃă şi  pentru limitele stabilite participaŃiilor calificate 

88,998,944 

(-) Anumite expuneri din securitizare neincluse în activele ponderate la risc -           

(-) Deficit de provizioane şi valoarea pierderilor aşteptate aferente 
creanŃelor provenind din titluri de capital în cazul utilizării abordării bazată 
pe modele interne de rating 

-   

(-) ParticipaŃii calificate în instituŃii din afara sectorului financiar -           

(-) TranzacŃii incomplete aflate în perioada cuprinsă în intervalul de la 5 zile 
lucrătoare după al doilea segment al tranzacŃiei (reprezentând plată/ livrare 
contractuală) şi până la stingerea tranzacŃiei 

-   

(-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 şi 2, specifice 
României  -       
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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 instituŃiilor de 
credit şi ale firmelor de investiŃii, este de 88,998,944 RON. 

Banca deŃine fonduri proprii in exces fata de cerinŃele minime obligatorii având un indice de 
solvabilitate de 75,12% la 31.12.2012 fata de minimul obligatoriu de 8%.  

Detalii Contractuale aferente împrumuturilor subord onate  

Banca nu are împrumuturi subordonate. 

 

5.2. Cerin Ńa de capital reglementat ă 

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

a) pentru riscul de credit şi riscul de diminuare a valorii creanŃei aferente întregii activităŃi, cu 
excepŃia operaŃiunilor din portofoliul de tranzacŃionare, 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 instituŃiile de credit şi firmele de 
investiŃii potrivit abordării standard, Regulamentul BNR-CNVM nr.15/20/2006 privind 
tratamentul riscului de credit pentru instituŃiile de credit şi firmele de investiŃii 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 poziŃiilor din securitizare, cu modificările si 
completările ulterioare;  

b) în ceea ce priveşte portofoliul de tranzacŃionare, pentru riscul de poziŃie, riscul de 
decontare şi riscul de credit al contrapartidei, cerinŃele de capital determinate potrivit 
Regulamentului BNR-CNVM nr.22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituŃiilor de 
credit şi al firmelor de investiŃii, cu modificările si completările ulterioare;  

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

d) pentru riscul operaŃional aferent întregii activităŃi, cerinŃele de capital determinate potrivit 
Regulamentului BNR-CNVM nr.24/29/2006 privind determinarea cerinŃelor minime de 
capital ale instituŃiilor de credit şi ale firmelor de investiŃii pentru riscul operaŃional, cu 
modificările si completările ulterioare.  

Determinarea cerinŃelor de capital in cazul BCR Banca pentru LocuinŃe S.A.:  

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

b) BCR Banca pentru LocuinŃe S.A. nu deŃine portofoliu de tranzacŃionare; 

c) Riscul de piaŃa: determinarea cerinŃelor de capital pentru riscul valutar se face in baza 
modelului standardizat; 
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d) Riscul operaŃional: determinarea cerinŃelor minime de capital se face in baza abordării 
indicatorului de baza pentru riscul operaŃional; 

BCR Banca pentru LocuinŃe S.A. raportează către Banca NaŃionala a României cerinŃele minime 
de capital in conformitate cu prevederile Ordinului Nr.17/17.10.2011, privind raportarea cerinŃelor 
minime de capital pentru instituŃiile de credit, cu modificările si completările ulterioare. 

In vederea conformităŃii cu reglementările Băncii NaŃionale a României, o instituŃie de credit 
trebuie sa înregistreze o rata a solvabilităŃii de cel puŃin 8%. Valoarea acestui indicator in cazul 
Banca pentru LocuinŃe S.A. era de 75.12 % la 31.12.2012. 

5.2.1. Cerin Ńa minima de capital pentru riscul de credit 

Pentru determinarea cerinŃelor 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 
bilanŃiera iar valoarea expusa la risc pentru elementele din afara bilanŃului 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 protecŃie finanŃata 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 
instituŃiile de credit si firmele de investiŃii, cu modificările si completările ulterioare.  

• Fiecare element de activ sau din afara bilanŃului 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 excepŃia celor care se deduc din fondurile proprii, in conformitate cu 
prevederile specifice ale reglementarilor BNR – CNVM.  

CerinŃa 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 cerinŃei de capital pentru riscul de credit la sfârşitul anului 2012 este detaliata 
in tabelul următor: 
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Clasele de expuneri potrivit abord ării standard cu 
excep Ńia pozi Ńiilor din securitizare  

8% din valoarea 
ponderat ă la risc a 

expunerilor (RON)  
AdministraŃii centrale sau bănci centrale -  
AdministraŃii regionale sau autorităŃi locale -  
Organisme administrative şi entităŃi fără scop lucrativ - 
Bănci multilaterale de dezvoltare -  
OrganizaŃii internaŃionale -  
InstituŃii 2,365,565 
SocietăŃi 498,406 
De tip retail 219,348 
Garantate cu proprietăŃi imobiliare 717,686 
Elemente restante 4,098 
Elemente ce aparŃin categoriilor reglementate ca având  risc 
ridicat 

           -  

ObligaŃiuni garantate -  
CreanŃe pe termen scurt faŃă de instituŃii şi societăŃi -  
CreanŃe sub forma titlurilor de participare deŃinute în 
organismele de plasament colectiv 

-  

Alte elemente 125,752 
Pozi Ńii din securitizare potrivit abord ării standard -  

 

5.2.2. Cerin Ńa minima de capital pentru portofoliul de tranzac Ńionare 

BCR Banca pentru LocuinŃe S.A. nu deŃine portofoliu de tranzacŃionare. Prin urmare cerinŃa 
minima de capital pentru riscul de poziŃie, riscul de decontare şi riscul de credit al contrapartidei 
aferente portofoliului de tranzacŃionare este 0. 

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

CerinŃa minima de capital pentru riscul valutar aferente întregii activităŃi, 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 Ńa minima de capital pentru riscul opera Ńional 

BCR Banca pentru LocuinŃe S.A. aplica metoda indicatorului de baza pentru în măsurarea riscului 
operaŃional, 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 
5,551,605 RON. 

 Pentru scopul determinării cerinŃei de capital pentru riscul operaŃional, indicatorul relevant este 
calculat ca fiind suma următoarelor elemente, extrase din contul de profit şi pierdere: 
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La determinarea indicatorului relevant, elementele componente de natura veniturilor se iau în 
considerare cu semnul plus, iar cele de natura cheltuielilor, cu semnul minus.  

 

5.3. Procesul intern de adecvarea a capitalului la riscuri 

Din 2010, BCR BpL utilizează Procesul intern de adecvare a capitalului la riscuri (ICAAP), in 
conformitate cu standardele Grupului si cu regulamentele BNR, pentru a determina necesarul de 
capital, structura si forma de distribuŃie a acestuia in scopul acoperirii tuturor riscurilor materiale 
induse de tranzacŃii si operaŃiuni bancare.  

Capitalul economic  reprezintă capitalul necesar acoperirii pierderilor neaşteptate pe un orizont 
de timp de 1 an si se determina ca suma cerinŃelor de capital pentru categoriile de riscuri 
considerate semnificative in cadrul ICAAP (risc de credit, risc de rata a dobânzii si risc 
operaŃional). Capitalul economic acoperă numai pierderile neaşteptate. 

 

Riscul de credit 8%*RWA conform Regulamentul BNR-CNVM nr.14/19/2006 
privind tratamentul riscului de credit pentru instituŃiile de credit şi 
firmele de investiŃii potrivit abordării standard, cu modificările si 
completările ulterioare 

Riscul operaŃional Metoda indicatorului de bază conform Regulamentului BNR-
CNVM nr.24/29/2006 privind determinarea cerinŃelor minime de 
capital ale instituŃiilor de credit şi ale firmelor de investiŃii pentru 
riscul operaŃional, cu modificările si completările ulterioare 

Riscul de rată de dobânda 
din afara portofoliului de 
tranzacŃionare 

Impactul unei variaŃii de 200 puncte de bază conform metodologiei 
standard a BNR (Regulamentul 18/2009), cu modificările si 
completările ulterioare 

 

CerinŃa de capital pentru riscul de rată a dobânzii din afara portofoliului de tranzacŃionare se 
calculează folosind o abordare statică în aplicarea şocurilor de rată a dobânzii. Dimensiunea şi 
forma şocurilor utilizate sunt şocuri standard de 200 puncte de bază, modificare paralelă, în 
ambele direcŃii, indiferent de tipul de valută. 

venituri din dobânzi si venituri asimilate, inclusiv cele aferente titlurilor cu venit fix 

cheltuieli cu dobânzile si cheltuieli asimilate 

venituri din acŃiuni si alte titluri cu venit variabil 

venituri din comisioane 

cheltuieli cu comisioane 

profitul sau pierderea neta (rezultatul net) din operaŃiuni financiare 

alte venituri din exploatare 
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La data de 31.12.2012 acest impact se situa la 4.07% din valoarea fondurilor proprii (8.83% la 
data de 31.12.2011) comparativ cu nivelul maxim prevăzut în standardele BNR de 20%, 
menŃinându-se în acest fel în limitele de risc prudent definite de Bancă.  

PotenŃialul de acoperire al riscurilor este definit in scopul ICAAP pe cinci niveluri, după modelul 
băncii mama BCR iar limita  maxima de expunere la riscuri a băncii (MREL), este stabilita la 85% 
din potenŃialul de acoperire al riscurilor. Monitorizarea MREL se face utilizând un sistem de tip 
semafor, cu trei stări:  

a) verde : banca se afla la o distanta confortabila fata de MREL;  

b) galben : nivelul de la care banca trebuie sa ia masuri in sensul intaririi bazei de capital sau 
diminuarii expunerii la riscuri;  

c) rosu : la atingerea limitei maxime de expunere la riscuri.  

Situatia bancii la 31.12.2012 din punctul de vedere al evaluarii interne a capitalului este 
prezentata in tabelul urmator: 

 

Tip risc 
Capital 

Economic 

Limita Maxima de 
Expunere la Risc  
(85%* Poten Ńialul 

de Acoperire) 

Potential de 
Acoperire  

Risc de Credit     4,089,001 
Risc Operational     5,551,605 
Risc de rata dobanzii in afara 
portofoliului de tranzactionare

    3,623,010 

Potentialul de Acoperire    91,834,407 

Total (RON)   13,263,616              78,059,246    91,834,407 

             78,059,246 

 

 

 

 


