BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Instrucțiunile din 30. 10. 2019
privind administrarea expunerilor neperformante și restructurate

Având în vedere:
- Ghidul Autorității Bancare Europene privind administrarea expunerilor neperformante și
restructurate (EBA/GL/2018/06) din 31 octombrie 2018,
- prevederile art. 24 alin. (1), (2) și 21, art.1734 lit. c) și art. 420 alin. (5) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,
- dispozițiile art. 4 alin. (1), art.11 alin.(1) și alin.(2) lit. a), art. 28 – 30, art. 83, art. 84, art. 86,
art. 87, art. 91, art. 301 alin. (1) și (2), art. 304 alin. (1) și (2), art. 306 alin. (2) și (3) din
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru
instituțiile de credit,
În temeiul art. 420 alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României
emite următoarele instrucțiuni:

1. Prezentele instrucțiuni stabilesc modalitățile prin care instituțiile de credit administrează
expunerile neperformante și restructurate și activele executate silit, în conformitate cu Ghidul
Autorității Bancare Europene privind administrarea expunerilor neperformante și restructurate
(EBA/GL/2018/06), denumit în continuare Ghid, anexat la prezentele instrucțiuni.
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2. Prezentele instrucțiuni se aplică instituțiilor de credit pentru care Banca Națională a
României este autoritate competentă, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat și
subconsolidat, precum și la nivel de rețea cooperatistă.
3. În ceea ce privește identificarea, măsurarea, administrarea, monitorizarea, recunoașterea,
restructurarea și diminuarea expunerilor neperformante, instituțiile de credit au în vedere
respectarea prevederilor secțiunilor 2 – 9 din Ghid.
4. În plus față de instituțiile de credit care au în vedere aplicarea secțiunilor 4 și 5 în baza pct.11
din Ghid, Banca Națională a României – Direcția Supraveghere poate solicita, de la caz la caz,
instituțiilor de credit să aplice prevederile secțiunilor 4 și 5, în conformitate cu punctele 12 și
13 din Ghid, chiar dacă rata brută a creditelor neperformante este mai mică decât 5%.
5. Pentru scopurile punctului 189 din Ghid, pragul comun pentru evaluările și reevaluările
individuale ale garanțiilor reale realizate de un evaluator independent este de 55.000 euro, în
echivalent lei, pentru creditele neperformante la valoare brută.
6. În cazul în care Banca Națională a României – Direcția Supraveghere constată, în urma
evaluării realizate potrivit punctului 235 din Ghid, o deficiență gravă a strategiei pentru
expuneri neperformante așa cum este definită la punctul 236 din Ghid, poate solicita
instituțiilor de credit revizuirea imediată a strategiei pentru expuneri neperformante.
7. În cazul în care Banca Națională a României – Direcția Supraveghere constată, în urma
evaluării realizate, că strategia pentru expunerile neperformante respectă, în ansamblu,
cerințele de la punctul 235 din Ghid, însă a identificat anumite deficiențe conform pct.237 din
Ghid, poate solicita instituțiilor de credit prezentarea unui plan de acțiune pentru remedierea
acestor deficiențe.
8. În cazul în care instituția de credit înregistrează, conform punctului 244 din Ghid, abateri
semnificative de la planul operațional aferent strategiei pentru expuneri neperformante, iar
acțiunile de remediere propuse sunt considerate de către BNR ca insuficiente sau ineficiente
pentru eliminarea abaterilor, atunci Banca Națională a României – Direcția Supraveghere poate
solicita instituțiilor de credit să întreprindă acțiuni suplimentare.
*
Prezentele instrucțiuni se aplică de la data publicării acestora pe pagina de internet a Băncii
Naționale a României.

Guvernator
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
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