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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare
pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
infrastructurii rurale», respectiv măsura 3.5 «Silvicultură»,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
ordonanță, și virează sumele solicitate într-un cont distinct
deschis în afara bugetului local, la unitățile teritoriale ale
Trezoreriei Statului.
(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de către
unitățile administrativ-teritoriale a formularului «Notificarea
beneficiarului cu privire la confirmarea plății», aferent ultimei
tranșe de plată ce va fi decontată de Agenția de Plăți pentru
Dezvoltare Rurală și Pescuit, acestea sunt obligate să restituie
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sumele primite, chiar
dacă Agenția nu a decontat integral contravaloarea tranșelor de
plată prin declararea unor cheltuieli ca neeligibile.”
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Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 31 din
1 august 2007 privind reglementarea unor măsuri financiare
pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin
Programul SAPARD, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea
nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din
8 august 2007, cu următoarea modificare:
— La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
încheie, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2007,
convenții cu unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale
Programului SAPARD, măsura 2.1 «Dezvoltarea și îmbunătățirea
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
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București, 22 noiembrie 2007.
Nr. 324.

D

es

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri
financiare pentru stimularea gradului de absorbție
a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului
nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea
gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 20 noiembrie 2007.
Nr. 997.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente
și de capital ale autorităților administrației publice locale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2007 cu suma de 32.250 mii lei din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2007, și alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unități
administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre, pentru finanțarea unor cheltuieli curente
și de capital.

Art. 2. — Ordonatorii principali de credite răspund de modul
de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor
alocate potrivit art. 1.

ce

Art. 3. — Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să
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introducă modificările în volumul și în structura bugetului de stat
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 19 noiembrie 2007.
Nr. 1.393.
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sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007,
pe unități administrativ-teritoriale

2.

Obiectivul

tin

Județul Alba
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1.

Unitatea
administrativ-teritorială

D

Nr.
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at
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Finalizarea obiectivelor de investiții din județele Alba, Botoșani și Hunedoara,
finanțate prin Programul PHARE 2002/SAMTID — faza I
Suma alocată
— mii lei —

TOTAL:

5.609

Orașul Abrud

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

215

Municipiul Aiud

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

1.017

Municipiul Alba Iulia

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

795

Orașul Baia de Arieș

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

546

Municipiul Blaj

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

582

Orașul Câmpeni

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

421

Orașul Cugir

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

1.140

Orașul Ocna Mureș

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

643

Orașul Zlatna

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

250

Județul Botoșani

TOTAL:

Orașul Dărăbani

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

973

Municipiul Dorohoi

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

2.193

Orașul Săveni

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

1.522

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Nr.
crt.

3.

Unitatea
administrativ-teritorială

Suma alocată
— mii lei —

Obiectivul

Județul Hunedoara

TOTAL:

3.728

Municipiul Brad

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

510

Orașul Călan

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

453

Orașul Geoagiu

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

440

Orașul Hațeg

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

448

Municipiul Orăștie

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

1.453

Orașul Simeria

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă

424

TOTAL:

14.025

Orașul Bocșa

an

TOTAL:
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1. Județul Maramureș

Dezvoltare arie turistică

2. Județul Satu Mare

Suma alocată
— mii lei —

el

Obiectivul

or

Unitatea
administrativ-teritorială
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Finalizarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea ariei turistice Luna Șes — Borșa”,
finanțat prin Programul PHARE 2002/Infrastructură regională

a

TOTAL:

Dezvoltare arie turistică

ite

Orașul Negrești-Oaș

9.482
8.743
8.743
18.225
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HOTĂRÂRE
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Eliminare pasaj de nivel
pe DN 59 km 41+030—km 46+205 la Deta”

es
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,

D

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate
publică „Eliminare pasaj de nivel pe DN 59 km 41+030—km
46+205 la Deta”, potrivit hărții topografice prevăzută în anexa
nr. 1*).
Art. 2. — (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe
amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind
statul român, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A., de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menționate în tabelul
prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele
ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de
interes național prevăzut la art. 1 suma globală estimată de
1.534 mii lei, alocată din bugetul Ministerului Transporturilor, în
limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat

pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 4. — Suma prevăzută la art. 3 se virează de către
Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe
numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A. pentru lucrarea de utilitate publică
prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul
procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
Art. 5. — (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea
suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și
tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoștință publică prin
afișare la sediul consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate
până la finalizarea procedurii de despăgubire.

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de
impedimente de natură tehnico-redacțională.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 797/22.XI.2007
(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat și într-un
ziar local, potrivit legii.
Art. 6. — Regularizarea documentațiilor cadastrale se va
efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri,
cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 7. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tánczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 19 noiembrie 2007.
Nr. 1.394.
ANEXA Nr. 2

TA B E L
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cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
„Eliminare pasaj de nivel pe DN 59 km 41+030—km 46+205 la Deta”

2

3

4

A207/1

2.

A219/1

5

6

Suprafața
construcției

Numele proprietarului, conform
documentațiilor tehnico-cadastrale

7

8

147

Țăran Sava

342

Hutzl Aurora Elisabeta,
cu procură de vânzare
în favoarea
S.C. Das Construcții S.R.L.

NGL631

9.635

Consiliul Local al Orașului Deta

6.175

Consiliul Local al Orașului Deta

584

Consiliul Local al Orașului Deta

Ps645

18.894

Consiliul Local al Orașului Deta

A684/1/1

1.326

Giorici Ranco
Giorici Miriana
Giorici Elisabeta
Giorici Miroslav

8.

A675/1

5.211

Micșa Floarea

9.

A670/1

3.660

Dermestiov Ecaterina

A670/1/2

4.188

Iancu Florin
Iancu Iuliana

11.

A670/1/3

1.391

Anchi Alin

12.

A670/1/4

870

Pasici Milovan

13.

Ps665

3.733

Comuna Denta

iv

Oraș Deta
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1.

Suprafața
rezultată din
măsurători m2

el

1

Suprafața rezultată
din acte

an

Numărul
cadastral
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Unitatea administrativteritorială

pe

Județul

a

Nr.
crt.

or

Suprafața terenului

Ps644/1
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cl

us

4.

PdT638

tin

at

5.

D

es

6.
7.
Timiș

10.

Comuna Denta

TOTAL:

0

56.156

0
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

ORDIN
privind stabilirea modalității de acordare a calificativelor și aprobarea Criteriilor de performanță
pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale
ale funcționarilor publici pentru anul 2007

fiz
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Având în vedere:
— prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) și lit. f) și art. 69 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată;
— prevederile art. 2 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea
carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, al art. 3 lit. b) și art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

el

or

președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.
Art. 1. — Pentru anul 2007, calificativele acordate în urma
evaluării performanțelor profesionale ale funcționarilor publici se
stabilesc pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00—1,50 — „nesatisfăcător”;
b) între 1,51—2,50 — „satisfăcător”;
c) între 2,51—3,50 — „bine”;
d) între 3,51—5,00 — „foarte bine”.
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Art. 2. — Criteriile de performanță pe baza cărora se face
evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
funcționarilor publici pentru anul 2007 sunt cele prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
József Birtalan

us

iv

in

București, 13 noiembrie 2007.
Nr. 13.012.
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ANEXĂ

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

D

es

tin

at

pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale
ale funcționarilor publici pentru anul 2007
I. CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE
Nr.
crt.

Criterii de performanță

Definirea criteriului
pentru funcționarii publici
din clasa I

Definirea criteriului
pentru funcționarii publici
din clasa a II-a

Definirea criteriului
pentru funcționarii publici
din clasa a III-a

1.

Adaptabilitate

Capacitatea de a îndeplini
activitățile pe care le
presupune realizarea
atribuțiilor corespunzătoare
funcției publice și a
atribuțiilor delegate, precum
și activitățile sau lucrările cu
caracter neplanificat

Capacitatea de a îndeplini
activitățile pe care le
presupune realizarea
atribuțiilor corespunzătoare
funcției publice și a
atribuțiilor delegate,
capacitatea de a desfășura
activități într-un context
reglementat

Capacitatea de a îndeplini
activitățile pe care le
presupune realizarea
atribuțiilor corespunzătoare
funcției publice și a
atribuțiilor delegate,
capacitatea de a desfășura
activități într-un context
reglementat

2.

Asumarea
responsabilităților

Capacitatea de a accepta
erorile sau, după caz,
deficiențele propriei activități,
de a răspunde pentru
acestea; capacitatea de a
învăța din greșeli și de a nu
le mai repeta

Capacitatea de a accepta
erorile sau, după caz,
deficiențele propriei activități,
de a răspunde pentru
acestea; capacitatea de a
învăța din greșeli și de a nu
le mai repeta

Capacitatea de a accepta
erorile sau, după caz,
deficiențele propriei activități,
de a răspunde pentru
acestea; capacitatea de a
învăța din greșeli și de a nu
le mai repeta

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Nr.
crt.

Definirea criteriului
pentru funcționarii publici
din clasa I

Criterii de performanță

Definirea criteriului
pentru funcționarii publici
din clasa a II-a

Definirea criteriului
pentru funcționarii publici
din clasa a III-a

Capacitatea de a
rezolva problemele

Capacitatea de a depăși
obstacolele sau dificultățile
intervenite în activitatea
curentă, prin identificarea
soluțiilor adecvate de
rezolvare și asumarea
riscului

Capacitatea de a depăși
obstacolele sau dificultățile
intervenite în activitatea
curentă, prin identificarea
soluțiilor adecvate de
rezolvare și asumarea
riscului

Capacitatea de a depăși
obstacolele sau dificultățile
intervenite în activitatea
curentă, prin solicitarea
soluțiilor adecvate de
rezolvare

4.

Capacitatea de
implementare

Capacitatea de a pune
eficient în practică soluțiile
proprii și pe cele dispuse
pentru desfășurarea
activităților în mod
corespunzător, în scopul
realizării obiectivelor

Capacitatea de a pune
eficient în practică soluțiile
proprii și pe cele dispuse
pentru desfășurarea
activităților în mod
corespunzător, în scopul
realizării obiectivelor

Capacitatea de a pune
eficient în practică soluțiile
proprii și pe cele dispuse
pentru desfășurarea
activităților în mod
corespunzător, în scopul
realizării obiectivelor

5.

Capacitatea de
autoperfecționare și
de valorificare a
experienței
dobândite

Angajament în realizarea
obiectivelor; dorința
permanentă de
perfecționare profesională,
de îmbunătățire a activității
curente; aptitudinea de a
pune în practică
cunoștințele și deprinderile
dobândite

Angajament în realizarea
obiectivelor; dorința
permanentă de perfecționare
profesională, de îmbunătățire
a activității curente;
aptitudinea de a pune în
practică cunoștințele și
deprinderile dobândite

Angajament în realizarea
obiectivelor; dorința
permanentă de perfecționare
profesională, de îmbunătățire
a activității curente;
aptitudinea de a pune în
practică cunoștințele și
deprinderile dobândite

6.

Capacitatea de
analiză și sinteză

Capacitatea de a interpreta
un volum mare de
informații, de a identifica și
de a valorifica constantele
și elementele noi, de a
selecta aspectele esențiale
pentru domeniul analizat

Capacitatea de a interpreta
un volum mare de informații,
de a identifica și de a
valorifica constantele și
elementele noi, de a selecta
aspectele esențiale pentru
domeniul analizat

7.

Creativitate și spirit
de inițiativă

Atitudine activă în
soluționarea problemelor și
realizarea obiectivelor prin
crearea unor moduri
alternative de rezolvare a
problemelor curente;
atitudine pozitivă față de
idei noi; inventivitate în
găsirea unor căi de
optimizare a activității
desfășurate

8.

Capacitatea de
planificare și de a
acționa strategic

9.

10.
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3.

Atitudine activă în
soluționarea problemelor și
realizarea obiectivelor prin
crearea unor moduri
alternative de rezolvare a
problemelor curente;
atitudine pozitivă față de idei
noi; spirit inventiv

Capacitatea de a previziona
cerințele, oportunitățile și
posibilele riscuri și
consecințele acestora;
capacitatea de a anticipa
soluții și de a organiza
timpul propriu sau, după
caz, al celorlalți, pentru
îndeplinirea eficientă a
atribuțiilor de serviciu

Capacitatea de a previziona
cerințele, oportunitățile și
posibilele riscuri și
consecințele acestora;
capacitatea de a anticipa
soluții și de a organiza timpul
propriu, pentru îndeplinirea
eficientă a atribuțiilor de
serviciu

Capacitatea de a organiza
timpul propriu pentru
îndeplinirea eficientă a
atribuțiilor de serviciu

Capacitatea de a
comunica

Aptitudinea de a transmite
și recepta cu ușurință
informațiile, în scris și
verbal

Aptitudinea de a transmite și
recepta cu ușurință
informațiile, în scris și verbal

Aptitudinea de a transmite și
recepta cu ușurință
informațiile, în scris și verbal

Capacitatea de a
lucra independent

Capacitatea de a desfășura
activități pentru îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu fără a
solicita coordonare, cu
excepția cazurilor în care
activitățile implică luarea
unor decizii care depășesc
limitele de competență

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

Atitudine activă în
soluționarea problemelor și
realizarea obiectivelor prin
crearea unor moduri
alternative de rezolvare a
problemelor curente;
atitudine pozitivă față de idei
noi; inventivitate în găsirea
unor căi de optimizare a
activității desfășurate

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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crt.
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Criterii de performanță

Definirea criteriului
pentru funcționarii publici
din clasa I

Definirea criteriului
pentru funcționarii publici
din clasa a II-a

Definirea criteriului
pentru funcționarii publici
din clasa a III-a

Capacitatea de a
lucra în echipă

Capacitatea de a se integra
într-o echipă, de a-și aduce
contribuția prin participare
efectivă, de a transmite și de
a influența idei, pentru
realizarea obiectivelor
acesteia

Capacitatea de a se integra
într-o echipă, de a-și aduce
contribuția prin participare
efectivă, de a transmite și de
a influența idei, pentru
realizarea obiectivelor
acesteia

Capacitatea de a se integra
într-o echipă, de a-și aduce
contribuția prin participare
efectivă, de a transmite și de
a influența idei, pentru
realizarea obiectivelor
acesteia

12.

Competența în
redactare

Capacitatea de a se exprima
în scris fluent, clar și concis,
de a utiliza corect
vocabularul și de a folosi
limbajul corespunzător
exigențelor care trebuie să
caracterizeze documentele
elaborate

Capacitatea de a se exprima
în scris fluent, clar și concis,
de a utiliza corect
vocabularul și de a folosi
limbajul corespunzător
exigențelor care trebuie să
caracterizeze documentele
elaborate

Capacitatea de a se exprima
în scris fluent, clar și concis,
de a utiliza corect
vocabularul și de a folosi
limbajul corespunzător
exigențelor care trebuie să
caracterizeze documentele
elaborate

13.

Capacitatea de
consiliere

Capacitatea de a oferi sprijin
informațional, cu
argumentare solidă,
justificată corespunzător și
prezentată în mod adecvat
atunci când este solicitată

14.

Capacitatea de
îndrumare

Capacitatea de a oferi
informația adecvată
desfășurării unei anumite
activități și de a oferi sprijin
în valorificarea acesteia

15.

Abilități în utilizarea
calculatoarelor și a
altor echipamente
informatice

Aptitudinea de a utiliza
calculatoarele, folosind
tehnici standard de
procesare; capacitatea de a
utiliza sisteme specifice
postului, abilitatea de a
utiliza alte tipuri de
echipament de birou:
copiatoare, faxuri,
proiectoare

Aptitudinea de a utiliza
calculatoarele, folosind
tehnici standard de
procesare; capacitatea de a
utiliza sisteme specifice
postului, abilitatea de a
utiliza alte tipuri de
echipament de birou:
copiatoare, faxuri,
proiectoare

Aptitudinea de a utiliza
calculatoarele, folosind
tehnici standard de
procesare; capacitatea de a
utiliza sisteme specifice
postului, abilitatea de a
utiliza alte tipuri de
echipament de birou:
copiatoare, faxuri,
proiectoare

16.

Respectul față de
lege și loialitatea
față de interesele
instituției

Cunoașterea și aplicarea
consecventă a
regulamentelor specifice
activității curente, precum și
susținerea instituției și a
obiectivelor ei prin
promovarea politicilor,
strategiilor și a unei imagini
favorabile

Cunoașterea și aplicarea
consecventă a
regulamentelor specifice
activității curente, precum și
susținerea instituției și a
obiectivelor ei prin
promovarea politicilor,
strategiilor și a unei imagini
favorabile

Cunoașterea și aplicarea
consecventă a
regulamentelor specifice
activității curente, precum și
susținerea instituției și a
obiectivelor ei

17.

Conduita în timpul
serviciului

Respectarea normelor de
disciplină și a normelor etice
în îndeplinirea atribuțiilor și
realizarea obiectivelor, în
relațiile cu funcționarii publici,
cu cetățenii, precum și cu
ceilalți beneficiari ai
serviciilor prestate de
funcționarii publici

Respectarea normelor de
disciplină și a normelor etice
în îndeplinirea atribuțiilor și
realizarea obiectivelor, în
relațiile cu funcționarii publici,
cu cetățenii, precum și cu
ceilalți beneficiari ai
serviciilor prestate de
funcționarii publici

Respectarea normelor de
disciplină și a normelor etice
în îndeplinirea atribuțiilor și
realizarea obiectivelor, în
relațiile cu funcționarii publici,
cu cetățenii, precum și cu
ceilalți beneficiari ai
serviciilor prestate de
funcționarii publici
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Capacitatea de a oferi
informația adecvată
desfășurării unei anumite
activități și de a oferi sprijin
în valorificarea acesteia

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Nr.
crt.

Criterii de performanță

9

Definirea criteriului

Capacitatea de a organiza

Capacitatea de a identifica activitățile care trebuie desfășurate de structura condusă,
delimitarea lor în atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea
echilibrată și echitabilă a atribuțiilor și a obiectivelor în funcție de nivelul, categoria,
clasa și gradul funcționarului public

2.

Capacitatea de a conduce

Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a transpune în practică și de a o susține;
abilitatea de a planifica și administra activitatea unei echipe formate din personalități
diferite, cu nivel diferit al capacității de a colabora la îndeplinirea unei atribuții;
capacitatea de a adapta stilul de conducere la situații diferite, precum și de a acționa
pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor

3.

Capacitatea de coordonare

Armonizarea deciziilor și acțiunilor personalului, precum și a activităților din cadrul unui
compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia

4.

Capacitatea de control

Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluții realiste,
depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a
acestora

5.

Capacitatea de a obține cele
mai bune rezultate

Capacitatea de a motiva și de a încuraja dezvoltarea performanțelor personalului prin:
cunoașterea aspirațiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare și a
unei atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta și de a lua în considerare diferite
opinii, precum și de a oferi sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru
colectiv; recunoașterea meritelor și cultivarea performanțelor

6.

Competența decizională

Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simț de răspundere și conform competenței
legale, cu privire la desfășurarea activității structurii conduse

7.

Capacitatea de a delega

Capacitatea de a transfera atribuții personalului din subordine care corespunde din
punct de vedere legal și al competențelor proprii, în scopul realizării la timp și în mod
corespunzător a obiectivelor structurii conduse

8.

Abilități
în
gestionarea
resurselor umane

9.

Capacitatea de a dezvolta
abilitățile personalului

Cunoașterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a
crea, de a implementa și de a menține politici de personal eficiente, în scopul motivării
acestuia

10.

Competența în gestionarea
resurselor locale

Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale și financiare alocate

11.

Abilități în domeniul instruirii

Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine și de a
formula propuneri privind tematica și formele concrete de realizare a instruirii

12.

Abilități de
negociere

Capacitatea de a organiza și de a conduce o întâlnire, precum și de a o orienta către
o soluție comun acceptată, ținând seama de pozițiile diferite ale părților; capacitatea
de a planifica și de a desfășura interviuri

13.

Obiectivitate în apreciere
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14.

Capacitatea de a planifica și de a administra eficient activitatea personalului
subordonat, asigurând sprijinul și motivarea corespunzătoare

mediere

și

Corectitudine în luarea deciziilor; imparțialitate în evaluarea personalului din subordine
și în modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate

Criteriile de performanță pentru funcționarii publici de execuție din clasa I prevăzute la pct. I.1, I.2, I.3, I.6, I.7, I.8, I.9,
I.10, I.11, I.13, I.14, I.15, I.16, I.17 se aplică și la evaluarea performanțelor funcționarilor publici de conducere.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN
privind raportarea indicatorilor prudenţiali ai instituţiilor de credit, la nivel consolidat,
pentru exerciţiul financiar al anului 2007
Având în vedere prevederile art. 165 şi ale art. 169 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile
de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
Banca Naţională a României emite următorul ordin:
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prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind
fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de
investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, valori
determinate pe baza datelor în conformitate cu IFRS1) şi prin
aplicarea metodelor de consolidare prudenţială prevăzute de
Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006.
(2) În vederea determinării fondurilor proprii la nivel
consolidat, prin aplicarea IFRS, în cadrul rezervelor (rândul 1.2
din anexă) se includ, cu respectarea prevederilor art. 27 din
Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, orice câştiguri sau
pierderi amânate ori nerealizate, altele decât cele rezultate din
aplicarea modelului reevaluării imobilizărilor corporale şi
necorporale.
Art. 4. — În cadrul formularului de raportare a indicatorilor
prudenţiali prezentat în anexă vor fi obligatoriu completate
poziţiile evidenţiate în alb.
Art. 5. — Referinţele aferente informaţiilor explicative incluse
în anexă sunt către prevederile considerate ca fiind cele mai
relevante în raport de conţinutul fiecărui element vizat. În cazul
în care există prevederi care nu au fost indicate în mod explicit,
dar care au impact asupra determinării unui element, acestea
vor fi luate în considerare la determinarea şi raportarea sa.
Art. 6. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage
aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226,
respectiv art. 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul
raportării indicatorilor prudenţiali la nivel consolidat, pentru
datele de 30 iunie 2007 şi 31 decembrie 2007, de către
instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii pe bază
consolidată potrivit prevederilor Regulamentului Băncii
Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază
consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii,
aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006.
Art. 2. — (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 1
raportează indicatorii prudenţiali, la nivel consolidat, pentru
exerciţiul financiar al anului 2007, prin intermediul formularului
de raportare prezentat în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin, precum şi a formularelor de raportare a
expunerilor mari prevăzute de Normele Băncii Naţionale a
României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilităţii şi
expunerilor mari ale instituţiilor de credit, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Pentru raportarea aferentă datei de 30 iunie 2007,
instituţiile de credit prevăzute la art. 1 vor transmite Băncii
Naţionale a României — Direcţia supraveghere formularele
prevăzute la alin. (1), până la data de 31 ianuarie 2008, prin
intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, şi până la data
de 2 februarie 2008, în formă letrică.
(3) Pentru raportarea aferentă datei de 31 decembrie 2007,
instituţiile de credit prevăzute la art. 1 vor transmite Băncii
Naţionale a României — Direcţia supraveghere formularele
prevăzute la alin. (1), până la data de 15 iunie 2008, prin
intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, şi până la data
de 18 iunie 2008, în formă letrică.
Art. 3. — (1) Pentru calculul fondurilor proprii la nivel
consolidat se vor lua în considerare valorile consolidate ale
elementelor ce intră în calculul fondurilor proprii potrivit

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 13 noiembrie 2007.
Nr. 16.

1) IFRS — Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) includ Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare (adoptat
de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate — IASB), Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (International Financial Reporting
Standards — IFRS), Standardele Internaţionale de Contabilitate (International Accounting Standards—IAS), interpretările emise de Comitetul pentru Interpretarea
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (International Financial Reporting Interpretations Committee — IFRIC) sau fostul Comitet Permanent pentru
Interpretarea Standardelor (Standing Interpretations Committee — SIC), modificările ulterioare ale acestor standarde şi interpretări aferente, standardele ulterioare
şi modificările aferente emise sau adoptate de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (International Accounting Standards Board — IASB).
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXĂ

I N D I C AT O R I P R U D E N Ț I A L I

ai instituțiilor de credit, la nivel consolidat, pentru exercițiul financiar al anului 2007
Denumirea instituției de credit:
Data raportării:
Date furnizate (în lei)
Nr.

Adecvarea capitalului

Conținut

Date la nivel consolidat

A. ELEMENTE DIN AFARA PORTOFOLIULUI DE TRANZACȚIONARE
SECȚIUNEA 1. FONDURI PROPRII
Referințele sunt făcute ținându-se cont de conținutul
formularului din anexa la Ordinul Băncii Naționale a
României nr. 8/2007 privind raportarea fondurilor proprii la
nivel individual ale instituțiilor de credit și de Regulamentul
Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a
Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale
instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții

1.2
.

Rezerve

Rd. 1.1.1.1 + rd. 1.1.1.3 - rd.1.1.2.4
Art. 4 lit.a) din Regulamentul Băncii Naționale a României și
al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006
Art. 9 lit. a) din Regulamentul Băncii Naționale a României
și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006
Rd. 1.1.2.1+ rd. 1.1.2.2 + rd. 1.1.2.3 – rd. 1.1.2.5
Referințe pentru rândul 1.1.2.1
Art. 4 lit. c) și d) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006
Art. 5 lit.d) din Regulamentul Băncii Naționale a României și
al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.18/23/2006
A se vedea și prevederile art. 6 alin. (2) din Regulamentul
Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a
Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006
A se vedea și prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul
Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a
Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006
Referințe pentru rândul 1.1.2.2
Art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României
și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006,
cu condiția respectării cerinței prevăzute în cadrul acestuia
Referințe pentru rândul 1.1.2.3
Art. 6 alin. (4) din Regulamentul Băncii Naționale a României
și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006,
cu respectarea cerinței prevăzute în cadrul acestuia
Dacă valoarea neverificată a profitului din perioada curentă
este mai mare decât ultima valoare verificată a profitului,
profitul neverificat se ia în calcul până la limita ultimei valori
verificate.
Dacă valoarea neverificată a profitului din perioada curentă
este mai mică decât ultima valoare verificată, se va lua în
calcul valoarea minimă a profitului înregistrat după verificare.
Referințe comune
Art. 9 lit. b) din Regulamentul Băncii Naționale a României
și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006
A se vedea și prevederile art. 18 din Regulamentul Băncii
Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare nr. 18/23/2006
În plus față de elementele corespunzătoare rândurilor
indicate anterior, în cadrul rezervelor se vor include orice
câștiguri sau pierderi amânate ori nerealizate, potrivit
prevederilor art. 26 alin. (2) și art. 27 din Regulamentul
Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a
Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006.
Referințe pentru rândul 1.1.2.5
Art. 8 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006

fiz
i

Capital social subscris și
vărsat plus prime legate de
capital
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1.1

Valoarea Sume eligibile
contabilă
după
consolidată
aplicarea
înainte de
filtrelor
aplicarea
prudențiale
filtrelor
prudențiale

ce

Elemente de luat în calcul
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Interese minoritare (nete)

Valoarea netă obținută având în vedere:
(i) valoarea
interesului minoritar, reprezentând partea ce revine
acționarilor minoritari din rezervele nete pozitive și activele
nete ale unei filiale ale cărei situații financiare au fost
consolidate prin metoda integrării globale, și (ii) valoarea
interesului minoritar, reprezentând partea ce revine
acționarilor minoritari din rezervele nete negative și datoriile
nete ale unei filiale ale cărei situații financiare au fost
consolidate prin metoda integrării globale.
Art. 26 alin. (3) lit. a) și art. 26 alin. (5) din Regulamentul
Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a
Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006

1.4

Diferențe din consolidare
(nete)

Valoarea netă obținută având în vedere: (i) fondul comercial
negativ, recunoscut în situațiile financiare consolidate ale
grupului, aferent entităților consolidate prin integrare globală
sau proporțională ori puse în echivalență, și rezervele din
conversie favorabile, aferente grupului, rezultate din
conversia situațiilor financiare ale entităților nerezidente, și
(ii) fondul comercial pozitiv, recunoscut în situațiile financiare
consolidate ale grupului, aferent entităților consolidate prin
integrare globală sau proporțională ori puse în echivalență,
și rezervele din conversie nefavorabile, aferente grupului,
rezultate din conversia situațiilor financiare ale entităților
nerezidente.
Art. 26 alin. (3) lit. b), art. 26 alin.(4) și art. 26 alin.(5) din
Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006

1.5

Rezerve din reevaluare

Rd. 1.2.1.1
Art. 12 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006
A se vedea și prevederile art. 18 din Regulamentul Băncii
Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare nr. 18/23/2006.
În plus, la acest element se raportează, conform prevederilor
art. 27 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, și
diferențele din reevaluare amânate sau nerealizate,
rezultate din aplicarea IFRS, care au fost excluse din
fondurile proprii de nivel 1 prin aplicarea filtrelor prudențiale,
pentru a fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază.

1.6

Alte elemente
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1.3

= 1.6 a + 1.6 b

1.6 a Titlurile pe durată
nedeterminată și alte
instrumente de aceeași
natură

Rd. 1.2.1.3
Art. 12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006
A se vedea și prevederile art. 13 alin. (1) și ale art. 15 din
Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006.

1.6 b Alte elemente

Rd. 1.2.1.2 + rd. 1.2.1.4
Art. 12 alin. (2) lit. b) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006 coroborat cu art. 14 din cadrul aceluiași
regulament
Art. 13 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006
A se vedea și prevederile art. 18 din Regulamentul Băncii
Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare nr. 18/23/2006.
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1.7

Acțiuni preferențiale
cumulative pe perioadă
determinată plus capital
sub formă de împrumut
subordonat

Rd. 1.2.2.1 + rd. 1.2.2.2 – rd. 1.2.2.3
Art. 12 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006
A se vedea și prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul
Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a
Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006.
A se vedea și prevederile art. 16 alin.(1) și ale art. 16 alin. (2)
din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006.
Cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) din
Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006.

1.8

Total elemente de luat în
calcul

Formula = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6a + 1.6b + 1.7

Elemente deduse din fondurile proprii de nivel 1
Valoarea de înregistrare în
contabilitate a acțiunilor
proprii deținute de instituția
de credit

Rd. 1.1.1.2
Art. 5 lit. a) din Regulamentul Băncii Naționale a României
și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006

1.10

Imobilizări necorporale

Rd. 1.1.3.1
Art. 5 lit. f) din Regulamentul Băncii Naționale a României și
al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006

1.11

Rezultatul net al exercițiului
financiar curent
reprezentând pierdere
(Pierderi materiale aferente
rezultatului financiar curent)

Rd. 1.1.2.4
Art. 5 lit. e) din Regulamentul Băncii Naționale a României
și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006
A se vedea prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul
Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a
Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006.
Art. 10 lit. a) din Regulamentul Băncii Naționale a României
și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006

1.12

Alte elemente deductibile
din fondurile proprii de
nivel 1

Rd. 1.1.3.2
Art. 5 lit. c) din Regulamentul Băncii Naționale a României și
al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006
Art. 10 lit. b) din Regulamentul Băncii Naționale a României
și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006
Art. 18 alin. (4) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituțiilor de
credit și ale firmelor de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii
Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare nr. 13/110/2006

1.13

Total elemente deductibile
din fondurile proprii de
nivel 1

Formula = 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12

1.14

Suma ce excedează limitele
prevăzute pentru nivelul
fondurilor proprii de nivel 2

Rd. 1.2.2.3
Art. 21 alin. (1) lit. a) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

1.9

Elemente deduse din fondurile proprii de nivel 1 și nivel 2
1.15

Valoarea acțiunilor și a altor
titluri de capital deținute în
alte instituții de credit și
financiare care depășesc
10% din capitalul social al
acestora

Rd. 1.3.1
Art. 22 alin. (1) lit. a) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.
18/23/2006
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Creanțe subordonate și
alte instrumente
înregistrate în instituții de
credit și financiare în care
sunt înregistrate dețineri
de acțiuni și alte titluri de
capital ce depășesc 10%
din capitalul social al
acestora

Rd. 1.3.2
Art. 22 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006

1.17

Suma ce excedează limita
stabilită pentru deținerile
de acțiuni și alte titluri de
capital, creanțe
subordonate și alte
elemente înregistrate în
instituții de credit și
financiare în care sunt
înregistrate dețineri de
acțiuni și alte titluri de
capital de până la 10% din
capitalul social al acestora

Rd. 1.3.3
Art. 22 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006

1.18

Participații deținute în
societăți de asigurare,
societăți de reasigurare,
societăți holding de
asigurare

Rd. 1.3.4
Art. 22 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006

1.19

Alte instrumente deținute
în societăți de asigurare,
societăți de reasigurare,
societăți holding de
asigurare în care este
menținută o participație

Rd. 1.3.5
Art. 22 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006

1.20

Alte elemente deductibile

Rd. 1.3.6+ 1.3.7 + 1.3.8 + 1.3.9 + rd. 1.3.10 +rd. 1.3.11
Art. 22 alin. (1) lit. f ) și g) din Regulamentul Băncii Naționale
a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 18/23/2006
Art. 143 alin. (3) 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
Anexa nr. II, pct. 2, tabelul 2, coloana 4 din Regulamentul
Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a
Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea
capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții,
aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006
Art. 23 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006

1.21

Total elemente deductibile
din fondurile proprii de
nivel 1 și nivel 2

Formula = 1.15 + 1.16 + 1.17 + 1.18 + 1.19 + 1.20

1.22

Total fonduri proprii eligibile

Formula = 1.8 – 1.13 – 1.14 – 1.21
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1.16
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SECȚIUNEA 2. ACTIVE BILANȚIERE ȘI ACTIVE DIN AFARA BILANȚULUI

Active

Total elemente bilanțiere
din afara portofoliului de
tranzacționare

Coloana 1: Active nete neponderate (activele nete se referă
la acele active, altele decât cele din portofoliul de
tranzacționare care generează risc de credit, de exemplu,
totalul bilanțier excluzând portofoliul de tranzacționare și cel
puțin toate activele sau elementele deduse din capital în
scopul obținerii fondurilor proprii);
Coloana 2: Valorile ponderate la risc pentru riscul de credit,
conform prevederilor Normei Băncii Naționale a României
nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor
mari ale instituțiilor de credit, cu modificările și completările
ulterioare.

2.2

Elemente din afara
bilanțului (altele decât
instrumentele financiare
derivate tranzacționate pe
piețe nereglementate OTC,
supuse riscului de credit)
din afara portofoliului de
tranzacționare

Coloana 1: Valori nete nominale după aplicarea primului pas
al art. 6 din Norma Băncii Naționale a României nr. 12/2003,
cu modificările și completările ulterioare, (clase de risc
100%, 50%, 20%, 10% și 0%);
Coloana 2: Valorile ponderate la risc pentru riscul de credit
conform Normei Băncii Naționale a României nr. 12/2003,
cu modificările și completările ulterioare.

2.3

Elemente din afara
bilanțului privind
instrumentele financiare
derivate tranzacționate pe
piețe nereglementate OTC,
supuse riscului de credit,
din afara portofoliului de
tranzacționare

Coloana 1: Valori nete nominale rezultate după aplicarea
etapelor (a) și (b) din metoda 1 prevăzută în anexa nr. II la
Norma Băncii Naționale a României nr. 12/2003, cu
modificările și completările ulterioare;
Coloana 2: Valorile ponderate la risc pentru riscul de credit
[etapa (c) din metoda 1 prevăzută în anexa nr. II la Norma
Băncii Naționale a României nr. 12/2003, cu modificările și
completările ulterioare].

2.4

Total

Formula = 2.1 + 2.2 + 2.3

2.5

Total active bilanțiere din
portofoliul de
tranzacționare și din afara
acestuia

Activele bilanțiere ale instituției de credit (atât cele
aparținând portofoliului de tranzacționare, cât și cele din
afara acestuia) trebuie introduse aici. Acestea ar trebui să fie
egale cu totalul raportat la sfârșitul perioadei (total active
nete de provizioane), mai puțin acțiunile proprii.
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B. PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
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2.1

Active
ponderate
la risc

at

ex

Scopul acestei întrebări este acela de a determina dacă
lipsa datelor privind adecvarea capitalului este datorată
indisponibilității datelor sau faptului că nu este nimic de
raportat.

tin

Sunt disponibile date
privind adecvarea
capitalului (de exemplu
portofoliul de
tranzacționare)? DA/NU

D

es

3.1

cl

SECȚIUNEA 3. CERINȚE DE CAPITAL AFERENTE PORTOFOLIULUI DE TRANZACȚIONARE

Cerințe de capital conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 22/27/2006
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Cerințe de capital pentru
titlurile de creanță
tranzacționate
Cerințe de capital pentru
titlurile de capital
Cerințe de capital pentru
riscul de poziție

Formula = 3.2 + 3.3. Dacă 3.2 și 3.3 nu sunt disponibile
separat, totalul se va introduce aici.

Cerințe de capital pentru
riscul valutar
Cerințe de capital pentru
riscul de marfă
Cerințe de capital —
calcule la nivel global

Pentru cerințele de capital care sunt calculate pe baza
modelelor care acoperă mai multe categorii de riscuri.
(Cerințele care nu au fost menționate la pct. 3.2, 3.3, 3.5 sau
3.6; rezultatele calculării valorii la risc (VaR) ce pot fi atribuite
oricărei categorii specifice de risc trebuie prevăzute direct
la punctul corespunzător.)
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3.8

Cerințe de capital pentru
riscul de decontare/livrare
și riscul de credit al
contrapartidei

3.9

Cerințe totale de capital
prevăzute de Regulamentul
Băncii Naționale a
României și al Comisiei
Naționale a Valorilor
Mobiliare nr. 22/27/2006

Formula = 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8
Dacă nu sunt disponibile elementele componente, totalul
poate fi introdus aici.

C. CALCULUL INDICATORILOR
SECȚIUNEA 4. ALOCAREA FONDURILOR PROPRII ȘI INDICATORII DE SOLVABILITATE

fiz
i

ce

Alocarea fondurilor proprii

Fonduri proprii de nivel 1

Rd. 1.4
Fonduri proprii de nivel 1
Formula pentru coloana 1 = (1.1+1.2+1.3+1.4) coloana 21.13–1.21 * 50%
Când 50% din elementul 1.21 depășește nivelul sumei
elementelor 1.5 + 1.6 + 1.7, mai puțin a elementului 1.14,
suma aflată în exces va fi de asemenea dedusă.
A se vedea art. 22 alin. (1) și art. 22 alin. (3) din
Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006
Coloana 2: Valoarea totală pentru nivelul 1 corespunzătoare
coloanei 1 utilizată potrivit Regulamentului Băncii Naționale
a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 22/27/2006

4.2

Fonduri proprii de nivel 2

Rd. 1.5
Fonduri proprii de nivel 2
Formula pentru coloana 1 = (1.5+1.6 +1.7) coloana 2–1.21 * 50%
Coloana 2: Valoarea totală pentru nivelul 2 (cea din
coloana 1, 4.2) utilizată potrivit Regulamentului Băncii
Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare nr. 22/27/2006
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4.1

Fonduri
proprii utilizate
Total fonduri
conform
proprii
prevederilor
eligibile
Regulamentului
nr. 22/27/2006

Calculul indicatorului de solvabilitate global
4.3

Indicatorul de solvabilitate
global

Formula = (1.22)/(2.4 coloana 2 + 3.9 x 12.5)
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