Anexa nr. 3

BANCA NAłIONALĂ A

COMISIA NAłIONALĂ A

ROMÂNIEI

VALORILOR MOBILIARE

Nr. .... / ..........

Nr. .... / ..........

REGULAMENT
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii NaŃionale a României şi al
Comisiei NaŃionale a Valorilor Mobiliare nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale
instituŃiilor de credit şi ale firmelor de investiŃii, cu modificările şi completările ulterioare

Art. I. - Regulamentul Băncii NaŃionale a României şi al Comisiei NaŃionale a Valorilor
Mobiliare nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituŃiilor de credit şi ale firmelor
de investiŃii, aprobat prin Ordinul Băncii NaŃionale a României şi al Comisiei NaŃionale a
Valorilor Mobiliare nr.15/112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, republicat, se modifică şi se completează după
cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Prezentul regulament se aplică băncilor, băncilor de economisire şi creditare în
domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, caselor centrale ale cooperativelor de credit,
persoane juridice române, denumite în continuare instituŃii de credit şi reglementează
metodologia de calcul a fondurilor proprii, la nivel individual şi consolidat şi, după caz, la
nivel de reŃea cooperatistă, precum şi nivelul minim al capitalului iniŃial al acestor instituŃii
şi al reŃelei cooperatiste.
2. La articolul 14, alineatul (6) se abrogă.
3. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:

„(3) În vederea determinării fondurilor proprii de nivel 1, valoarea elementelor
prevăzute la art. 4 lit. b) şi art.6, este ajustată potrivit următoarele filtre prudenŃiale:
a) diferenŃele de valoare justă aferente câştigurilor şi pierderilor nerealizate în
cadrul unor operaŃiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie a instrumentelor financiare
evaluate la cost amortizat, trebuie excluse din fondurile proprii.
b) câştigurile şi pierderile aferente evaluării datoriilor la valoarea justă determinate
de modificarea anterioară a ratingului instituŃiei de credit trebuie excluse din fondurile
proprii, prin ajustarea, după caz, a rezultatului net al ultimului exerciŃiu financiar, şi a
rezultatului reportat aferent perioadelor în care s-a produs modificarea de rating.
c) câştigurile nerealizate, aferente evaluării investiŃiilor imobiliare şi imobilizărilor
corporale, rezultate din aplicarea modelului reevaluării la valoarea justă, altele decât cele
existente la data de 31.12.2011, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1, element cu
element, urmând a fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază, în proporŃie de 45%
din valoarea lor netă de obligaŃiile fiscale aferente, previzibile la data raportării. Pierderile
nerealizate rezultate din aplicarea modelului reevaluării la valoarea justă nu se exclud din
fondurile proprii de nivel 1.
d) diferenŃele rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor financiare
disponibile în vederea vânzării, altele decât cele referitoare la deprecieri, se ajustează după
cum urmează:
d.1 - pentru fiecare instrument de capitaluri proprii, câştigurile nerealizate trebuie
excluse din fondurile proprii de nivel 1, urmând a fi incluse în fondurile proprii de nivel 2
de bază, în proporŃie de 45% din valoarea lor netă de obligaŃiile fiscale aferente, previzibile
la data raportării. Pierderile nerealizate nu se exclud din fondurile proprii de nivel 1.
d.2 - câştigurile nerealizate aferente creditelor şi creanŃelor precum şi altor
instrumente financiare, incluzând instrumentele de datorie, trebuie excluse din fondurile
proprii. Pierderile nerealizate aferente acestor elemente, nu se ajustează, rămânând să
afecteze fondurile proprii de nivel 1.
e) în cazul în care elementele acoperite în cadrul unei operaŃiuni de acoperire a
fluxurilor de trezorerie sunt active financiare disponibile în vederea vânzării, asupra
câştigurilor şi pierderilor nerealizate aferente instrumentului derivat de acoperire, se aplică
o ajustare similară celei aplicate diferenŃelor din evaluarea la valoarea justă a elementelor
acoperite.
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4. La articolul 25 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu
următorul cuprins:
„i) suma totală prevăzută la art. 18, pct. 4.4 din Regulamentul Băncii NaŃionale a
României nr.

/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi

determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenŃiale minime de valoare”.
5. Art.28 se abrogă.
6. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru calculul fondurilor proprii la nivel consolidat se vor lua în considerare
valorile consolidate ale elementelor ce intră în calculul fondurilor proprii la nivel
individual potrivit Capitolului II, valori determinate prin aplicarea prevederilor
Regulamentului BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a
instituŃiilor de credit şi firmelor de investiŃii, cu modificările ulterioare. Prevederile
referitoare la aplicarea filtrelor prudenŃiale prevăzute la art. 21 se aplică în mod
corespunzător. Pentru determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat, nu se aplică
prevederile art. 25, alin.(1) litera i).
7. Art.30 se abrogă

Art. II – Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
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