BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Instrucțiunile din 20.10.2020
privind cerințele de raportare în scopuri de supraveghere și de publicare a informațiilor în
conformitate cu „soluția pe termen scurt” pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-19

Având în vedere:
- Ghidul Autorității Bancare Europene privind cerințele de raportare în scopuri de
supraveghere și de publicare a informațiilor în conformitate cu „soluția pe termen scurt”
pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-19 - EBA/GL/2020/11 din 11 august 2020;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei de stabilire a unor
standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere
a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European
și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/200 al Comisiei de stabilire a standardelor
tehnice de punere în aplicare privind publicarea de către instituții a indicatorului efectului
de levier, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului;
- Regulamentul (UE) 2020/873 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește anumite ajustări ca
răspuns la pandemia de COVID-19;
- prevederile art. 153, art. 1734 lit. c), art. 226 alin. (3) lit. l) și n) 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,
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În temeiul dispozițiilor 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:
TITLUL I
Obiect și domeniu de aplicare
1.

Prezentele instrucțiuni aduc clarificări cu privire la modalitatea de îndeplinire a cerințelor

de raportare privind riscul de credit, riscul de piață, fondurile proprii și indicatorul efectului
de levier, precum și a cerințelor privind publicarea indicatorului efectului de levier, astfel
cum sunt prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei de
stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri
de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului și de Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2016/200 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind
publicarea de către instituții a indicatorului efectului de levier, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, conform
Ghidului Autorității Bancare Europene privind cerințele de raportare în scopuri de
supraveghere și de publicare a informațiilor în conformitate cu „soluția pe termen scurt”
pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-19 (EBA/GL/2020/11), denumit în
continuare Ghid, anexat la prezentele instrucțiuni.
2.

Prezentele instrucțiuni se aplică instituțiilor de credit pentru care Banca Națională a

României este autoritate competentă.
TITLUL II
Cerințe de raportare și publicare
3.

În scopul îndeplinirii cerințelor de raportare și publicare în legătură cu art. 36 alin. (1) lit.

b), art. 468, art. 473a, art. 500b, art. 500c, art. 500d, art. 501 și art. 501a din Regulamentul
(UE) 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE)
2020/873 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE)
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nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește anumite ajustări ca răspuns la pandemia
de COVID-19, instituțiile de credit au în vedere formularele prevăzute de Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, respectiv de Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2016/200, conform celor menționate la punctele 9 - 21 din Ghid.
4.

Instituțiile de credit au în vedere prevederile Ghidului la nivel individual și consolidat,

astfel cum se prevede în partea întâi titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
*
Prezentele instrucțiuni se aplică de la data publicării acestora pe pagina de internet a Băncii
Naționale a României și până la data de 27 iunie 2021.

Guvernator

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
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