
  

 

  

 

Tabel de concordanță 

a proiectului Regulamentului privind publicarea informațiilor aferente adecvării fondurilor proprii cu: 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1423/2013 al Comisiei din 20 decembrie 2013 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la 

cerințele de publicare a informațiilor privind fondurile proprii pentru instituții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 355 din 31 decembrie 2013 

 

 Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1423/2013 al Comisiei din 20 decembrie 2013 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la cerințele 

de publicare a informațiilor privind fondurile proprii pentru instituții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

(Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 355 din 31 decembrie 2013, art.1-4 . 

 

Subiectul – Regulamentul nr. 1423/2013 furnizează un set de formulare unice pentru publicarea informațiilor aferente fondurilor proprii, în scop de a prezenta poziția 

de capital detaliată, precum și caracteristicile instrumentelor de capital ale unei instituții. 

 

Scopul – Regulamentul nr. 1423/2013 are menirea să asigure aplicarea uniformă a cerințelor de publicare și contribuie la îmbunătățirea transparenței în domeniul 

capitalului reglementat, din motive de comparabilitate.  

 

 Titlul actului normativ naţional, subiectul reglementat şi scopul acestuia 

Regulamentul privind cerințele de publicare pentru bănci 

Scopul regulamentului – stabilirea cerințelor de publicare pentru bănci a informațiilor referitoare la cadrul de administrare a activității, fondurile proprii, cerințele de 

capital, lichiditate, expunerile la risc, amortizoarele de capital, alți indicatori-cheie, politicile interne, inclusiv politica de remunerare. 

 

3. Gradul de compatibilitate - parţial compatibil 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 26 iunie 2013 

privind cerințele prudențiale pentru instituțiile 

de credit și firmele de investiții și de modificare 

a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 

 Regulamentul privind publicarea 

informațiilor aferente adecvării fondurilor 

proprii  

  Banca 

Naţional

ă a 

Moldove

i 

 

 

Art.1 Articolul 1 Obiect  

Prezentul regulament prevede formulare uniforme 

în scopul publicării informațiilor în temeiul 

articolului 437 alineatul (1) literele (a), (b), (d) și 

(e) și al articolului 492 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

Anexa 

2 

Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la 

publicarea informațiilor „Instrucțiuni pentru 

completarea formularului privind 

caracteristicile principale ale instrumentelor de 

capital” 

1. Prezenta anexă prevede formulare în scopul 

publicării informațiilor în conformitate cu 

punctul Error! Reference source not found. 

subp.1), 2), 4) și 5 din regulament. 

Compatibil    

Art.2 Articolul 2 Reconcilierea completă a elementelor 

de fonduri proprii cu situațiile financiare auditate 

Pentru a îndeplini cerințele privind publicarea 

unei reconcilieri integrale a elementelor de 

fonduri proprii cu situațiile financiare auditate, 

astfel cum se descrie la articolul 437 alineatul (1) 

litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, 

instituțiile aplică metodologia menționată în 

Pct. 

25 

25. În sensul punctului 24 subpunctul 1), băncile 

aplică metodologia menționată în anexa 1 și 

publică informațiile privind reconcilierea 

bilanțului care rezultă din aplicarea 

metodologiei respective. 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

anexa I și publică informațiile privind 

reconcilierea bilanțului care rezultă din aplicarea 

metodologiei respective. 

Art.3 Articolul 3 Descrierea principalelor 

caracteristici ale instrumentelor de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază, de nivel 1 suplimentar 

și de nivel 2 emise de instituții  

Pentru a îndeplini cerințele privind publicarea 

principalelor caracteristici ale instrumentelor de 

fonduri proprii de nivel 1 de bază, de nivel 1 

suplimentar și de nivel 2 emise de instituții, astfel 

cum se menționează la articolul 437 alineatul (1) 

litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, 

instituțiile completează și publică formularul 

privind principalele caracteristici ale 

instrumentelor de capital prevăzut în anexa II, 

conform instrucțiunilor furnizate în anexa III. 

Pct. 

26 

26. Pentru a îndeplini cerințele privind 

publicarea principalelor caracteristici ale 

instrumentelor de fonduri proprii în sensul 

punctului Error! Reference source not found. 

subpunctul 2), băncile completează și publică 

formularul prevăzut în anexa 2, conform 

instrucțiunilor furnizate în anexa dată. 

Compatibil    

Art.4 Articolul 4 Publicarea informațiilor privind 

natura și valoarea unor elemente specifice 

referitoare la fondurile proprii  

Pentru a îndeplini cerințele de publicare în ceea ce 

privește elementele specifice referitoare la 

fondurile proprii descrise la articolul 437 alineatul 

(1) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 

Pct. 

27 

27. În sensul punctului 24 subpunctele 4) și 5), 

băncile completează și publică formularul 

general pentru publicarea informațiilor privind 

fondurile proprii prevăzut în anexa 3, conform 

instrucțiunilor furnizate în anexa dată. 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

575/2013, instituțiile completează și publică 

formularul general pentru publicarea informațiilor 

privind fondurile proprii prevăzut în anexa IV, 

conform instrucțiunilor furnizate în anexa V. 

Art.5 Articolul 5 Publicarea informațiilor privind 

natura și sumele unor elemente specifice 

referitoare la fondurile proprii în cursul 

perioadei de tranziție  

Prin derogare de la articolul 4, în perioada 

cuprinsă între 31 martie 2014 și 31 decembrie 

2017, pentru a îndeplini cerințele privind 

publicarea informațiilor suplimentare privind 

fondurile proprii, astfel cum se prevede la 

articolul 492 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013, instituțiile completează și publică 

formularul tranzitoriu pentru publicarea 

informațiilor privind fondurile proprii furnizat în 

anexa VI, conform instrucțiunilor furnizate în 

anexa VII, în locul formularului general pentru 

publicarea informațiilor privind fondurile proprii 

prevăzut în anexa IV, conform instrucțiunilor 

furnizate în anexa V. 

  Neaplicabil Prevederea respectivă se 

aplică statelor membre ale 

UE.  

  



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

Art.6 Articolul 6 Intrarea în vigoare  

Prezentul regulament intră în vigoare în a 

douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 31 

martie 2014 

  Neaplicabil Prevederea respectivă se 

aplică statelor membre ale 

UE.  

  

Ane

xa I 

ANEXA I Metodologie de reconciliere a 

bilanțului 

 Anexa nr. 1 la Regulamentul privind publicarea 

informațiilor aferente adecvării fondurilor 

proprii „Metodologie de reconciliere a 

bilanțului” 

 

Compatibil    

 1. Instituțiile aplică metodologia descrisă în 

prezenta anexă pentru a furniza informații cu 

privire la reconcilierea dintre elementele 

bilanțiere utilizate pentru a calcula fondurile 

proprii și fondurile proprii reglementate. 

Elementele de fonduri proprii din situațiile 

financiare auditate includ toate elementele care 

constituie componente sau sunt deduse din 

fondurile proprii reglementate, inclusiv 

capitalurile proprii, pasive precum datoriile sau 

alte linii din bilanț care afectează fondurile proprii 

reglementate, precum imobilizările necorporale, 

fondurile comerciale, creanțele privind impozitul 

amânat. 

Pct. 1 1. Băncile aplică metodologia descrisă în 

prezenta anexă pentru a furniza informații cu 

privire la reconcilierea dintre elementele 

bilanțiere utilizate pentru a calcula fondurile 

proprii și fondurile proprii reglementate. 

Elementele de fonduri proprii din situațiile 

financiare auditate includ toate elementele care 

constituie componente sau sunt deduse din 

fondurile proprii reglementate, inclusiv 

capitalurile proprii, pasive, precum datoriile sau 

alte linii din bilanț care afectează fondurile 

proprii reglementate, precum imobilizările 

necorporale, fondurile comerciale, creanțele 

privind impozitul amânat. 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 2. Instituțiile utilizează ca punct de plecare 

elementele bilanțiere relevante utilizate pentru a 

calcula fondurile proprii, la fel ca în situațiile lor 

financiare publicate. Situațiile financiare se 

consideră situații financiare auditate atunci când 

reconcilierea se raportează la situațiile financiare 

de la încheierea exercițiului. 

Pct. 2 2. Băncile utilizează ca punct de plecare 

elementele bilanțiere relevante utilizate pentru a 

calcula fondurile proprii, la fel ca în situațiile lor 

financiare publicate. Situațiile financiare se 

consideră situații financiare auditate atunci când 

reconcilierea se raportează la situațiile 

financiare de la încheierea exercițiului. 

Compatibil    

 3. În cazul în care instituțiile îndeplinesc 

obligațiile prevăzute în partea a opta din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pe bază 

consolidată sau subconsolidată, iar domeniul de 

aplicare al consolidării sau metoda de consolidare 

utilizate în bilanțul din situațiile financiare sunt 

diferite de domeniul de aplicare al consolidării și 

de metoda de consolidare prevăzute în partea întâi 

titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013, instituțiile publică, de asemenea, 

informațiile privind bilanțul de reglementare, care 

este un bilanț întocmit în conformitate cu normele 

privind consolidarea prudențială prevăzute în 

partea întâi titlul II capitolul 2 din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013 și care se limitează la 

elementele de fonduri proprii. Bilanțul de 

Pct. 3 3. În cazul în care băncile îndeplinesc obligațiile 

de publicare pe bază consolidată, iar domeniul 

de aplicare al consolidării sau metoda de 

consolidare utilizate în bilanțul din situațiile 

financiare sunt diferite de domeniul de aplicare 

al consolidării și de metoda de consolidare 

prevăzute în Regulamentul cu privire la 

supravegherea pe bază consolidată a băncilor, 

aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al 

Băncii Naționale a Moldovei nr.xxxx din 

xx.xx.2019, băncile publică, de asemenea, 

informațiile privind bilanțul de reglementare, 

care este un bilanț întocmit în conformitate cu 

normele privind consolidarea prudențială 

prevăzute în Regulamentul nr.XX/2019 și care 

se limitează la elementele de fonduri proprii. 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

reglementare este cel puțin la fel de detaliat ca 

bilanțul din situațiile financiare pentru elementele 

de fonduri proprii, iar elementele sale sunt însoțite 

de indicarea în mod clar, pe coloane paralele, a 

corespondenței cu elementele de fonduri proprii 

ale bilanțului din situațiile financiare. Instituțiile 

furnizează informații calitative și cantitative 

privind diferențele dintre elementele de fonduri 

proprii care sunt determinate de domeniul de 

aplicare al consolidării și de metoda de 

consolidare utilizate pentru cele două bilanțuri. 

Bilanțul de reglementare este cel puțin la fel de 

detaliat ca bilanțul din situațiile financiare 

pentru elementele de fonduri proprii, iar 

elementele sale sunt însoțite de indicarea în mod 

clar, pe coloane paralele, a corespondenței cu 

elementele de fonduri proprii ale bilanțului din 

situațiile financiare. Băncile furnizează 

informații calitative și cantitative privind 

diferențele dintre elementele de fonduri proprii 

care sunt determinate de domeniul de aplicare al 

consolidării și de metoda de consolidare 

utilizate pentru cele două bilanțuri. 

 4. În al doilea rând, instituțiile prezintă desfășurat 

elementele de fonduri proprii ale bilanțului de 

reglementare, astfel încât toate componentele care 

trebuie incluse în formularul tranzitoriu pentru 

publicarea informațiilor sau în formularul pentru 

publicarea informațiilor privind fondurile proprii 

să apară separat. Instituțiile prezintă desfășurat 

elementele bilanțiere numai până la nivelul de 

detaliu care este necesar pentru a deriva 

componentele care trebuie incluse în formularul 

tranzitoriu pentru publicarea informațiilor sau în 

Pct. 4 4. Băncile prezintă desfășurat elementele de 

fonduri proprii ale bilanțului de reglementare, 

astfel încât toate componentele care trebuie 

incluse în formularul pentru publicarea 

informațiilor privind fondurile proprii să apară 

separat. Băncile prezintă desfășurat elementele 

bilanțiere numai până la nivelul de detaliu care 

este necesar pentru a deriva componentele care 

trebuie incluse în formularul pentru publicarea 

informațiilor privind fondurile proprii. 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

formularul pentru publicarea informațiilor privind 

fondurile proprii. 

 5. În al treilea rând, instituțiile stabilesc o 

corespondență între elementele care rezultă din 

prezentarea desfășurată a bilanțului de 

reglementare astfel cum se descrie la punctul 4 și 

elementele incluse în formularul tranzitoriu 

pentru publicarea informațiilor sau în formularul 

pentru publicarea informațiilor privind fondurile 

proprii. 

Pct. 5 5. Băncile stabilesc o corespondență între 

elementele care rezultă din prezentarea 

desfășurată a bilanțului de reglementare astfel 

cum se descrie la punctul 4 din prezenta anexă 

și elementele incluse în formularul pentru 

publicarea informațiilor privind fondurile 

proprii. 

Compatibil    

 6. În cazul în care instituțiile îndeplinesc 

obligațiile prevăzute în partea a opta din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pe bază 

consolidată sau subconsolidată, dar domeniul de 

aplicare al consolidării și metoda de consolidare 

utilizate pentru bilanțul din situațiile financiare 

sunt identice cu domeniul de aplicare al 

consolidării și metoda de consolidare definite în 

conformitate cu partea întâi titlul II capitolul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013, iar instituțiile 

afirmă în mod clar că nu există diferențe între 

domeniile de aplicare și metodele de consolidare 

respective, se aplică numai punctele 4 și 5 din 

Pct. 6 6. În cazul în care băncile îndeplinesc 

obligațiile de publicare prevăzute în prezentul 

regulament pe bază consolidată, dar domeniul 

de aplicare al consolidării și metoda de 

consolidare utilizate pentru bilanțul din 

situațiile financiare sunt identice cu domeniul 

de aplicare al consolidării și metoda de 

consolidare definite în conformitate cu 

Regulamentul nr.XX/2019, iar băncile afirmă 

în mod clar că nu există diferențe între 

domeniile de aplicare și metodele de 

consolidare respective, se aplică numai 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

prezenta anexă, pe baza bilanțului din situațiile 

financiare. 

punctele 5 și 6 din prezenta anexă, pe baza 

bilanțului din situațiile financiare. 

 7. În cazul în care instituțiile îndeplinesc 

obligațiile prevăzute în partea a opta din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pe bază 

individuală, punctul 3 din prezenta anexă nu se 

aplică, aplicându-se în schimb punctele 4 și 5 din 

prezenta anexă pe baza bilanțului din situațiile 

financiare. 

Pct. 7 7. În cazul în care băncile îndeplinesc 

obligațiile de publicare prevăzute în prezentul 

regulament pe bază individuală, se aplică 

punctele 5 și 6 din prezenta anexă, pe baza 

bilanțului din situațiile financiare. 

Compatibil    

 8. Informațiile privind reconcilierea elementelor 

de fonduri proprii din bilanț rezultate din aplicarea 

metodologiei descrise în prezenta anexă pot fi 

furnizate într-un format neauditat. 

  Parțial 

compatibil 

Cerințele de publicare 

conform proiectului 

regulamentului sunt 

corelate cu cerințele 

Regulamentului nr.52/2014 

care nu prevede 

obligativitatea auditării 

informației publicate (p. 

10) 

  

 ANEXA II Formular privind caracteristicile 

principale ale instrumentelor de capital 

 Anexa 3 la Regulamentul cu privire la 

publicarea informațiilor 

Formular pentru publicarea informațiilor 

privind fondurile proprii 

Parțial 

compatibil 

Anexa II din Regulamentul 

nr.575/2013 a fost 

comasată cu anexa III 

Instrucțiuni pentru 

completarea formularului 

privind caracteristicile 

  



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

principale ale 

instrumentelor de capital.  

 ANEXA III Instrucțiuni pentru completarea 

formularului privind caracteristicile principale ale 

instrumentelor de capital 

 Anexa 3 la Regulamentul cu privire la 

publicarea informațiilor 

Formular pentru publicarea informațiilor 

privind fondurile proprii, coloana 

„Instrucțiuni aferente completării formularului” 

Parțial 

compatibil 

Anexa II din Regulamentul 

nr.575/2013 a fost 

comasată cu anexa III 

Instrucțiuni pentru 

completarea formularului 

privind caracteristicile 

principale ale 

instrumentelor de capital. 

Coloana „Instrucțiuni 

pentru completarea 

formularului” reprezintă 

instrucțiuni pentru bănci și 

nu se va include în tabelul 

care sa va face public. 

  

 1. Instituțiile aplică instrucțiunile din prezenta 

anexă pentru a completa formularul privind 

caracteristicile principale ale instrumentelor de 

capital prevăzut în anexa II. 

Pct.1 1. Prezenta anexă prevede formulare în scopul 

publicării informațiilor în conformitate cu 

punctul 24 subp.1), 2), 4) și 5 din regulament. 

Compatibil    

 2. Instituțiile completează formularul menționat 

pentru următoarele categorii: instrumente de 

Pct.2 2. Băncile completează formularul menționat 

pentru următoarele categorii de instrumente: 

instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

fonduri proprii de nivel 1 de bază, instrumente de 

nivel 1 suplimentar și instrumente de nivel 2 

bază, instrumente de nivel 1 suplimentar și 

instrumente de nivel 2. 

 3. Formularele cuprind coloane cu caracteristicile 

diferitelor instrumente. În cazul în care 

instrumentele de capital din cadrul aceleiași 

categorii au caracteristici identice, instituțiile pot 

completa numai o coloană care să prezinte aceste 

caracteristici identice și identifica emisiunile la 

care se referă caracteristicile identice. 

Pct.3 3. Formularele cuprind coloane cu 

caracteristicile diferitelor instrumente. În cazul 

în care instrumentele de capital din cadrul 

aceleiași categorii au caracteristici identice, 

băncile pot completa numai o coloană care să 

prezinte aceste caracteristici identice și 

identifica emisiunile la care se referă 

caracteristicile identice. 

Compatibil    

  

1. Identifică entitatea juridică emitentă. 

Text liber 
 

  

1. Se va indica denumirea entității 

emitente. 

(text liber) 
 

Compatibil    

  

2.  Identificator unic (de exemplu, 

identificator CUSIP, ISN, sau Bloomberg 

pentru plasamente private  

Text liber 
 

  

2.  Se va indica identificatorul unic: de ex. 

identificator CUSIP, ISN sau 

Bloomberg pentru plasamente private 

(text liber) 

 

 

Compatibil    

    Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

3. Specifică legislația care reglementează 

instrumentul  

Text liber 
 

3. Se va indica legislația care 

reglementează instrumentul.  

(text liber) 
 

  

Reglementare 
 

      

  

4. Specifică tratamentul tranzitoriu al 

capitalului reglementat prevăzut în 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

Clasificarea inițială a instrumentului este 

punctul de referință , independent de 

posibila reclasificare la niveluri inferioare 

de capital. 

Selectați din meniu: [fonduri proprii de 

nivel 1 de bază] [nivel 1 suplimentar] 

[nivel 2] [neeligibil] [n/a] 

Text liber – a se preciza dacă o fracțiune 

a emisiunii a fost reclasificată la niveluri 

inferioare de capital 
 

  Incompatibil Dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013 

ce țin de fondurile proprii 

nu au fost transpuse în 

Regulamentul nr.109/2018. 

  

  

5. Specifică tratamentul capitalului 

reglementat în temeiul normelor 

  Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

prevăzute de Regulamentul (UE) 

nr.575/2013, fără a se ține cont de 

tratamentul tranzitoriu. 

Selectați din meniu: [fonduri proprii de 

nivel 1 de bază] [nivel 1 suplimentar] 

[nivel 2] [neeligibil] 

 

4. Se va specifica tratamentul fondurilor 

proprii reglementate în temeiul 

Regulamentului nr.109/2018. 

Se va indica  

- „fonduri proprii de nivel 1 de 

bază”, 

- „fonduri proprii de nivel 1 

suplimentar”, 

- „fonduri proprii de nivel 2”, 

- „neeligibil”. 

 

  

6. Specifică nivelul (nivelurile) din cadrul 

grupului la care instrumentul este inclus în 

fondurile proprii 

Selectați din meniu: [individual] 

[consolidat] [individual și consolidat] 

 

  

5. Se va indica nivelul (nivelurile) din 

cadrul grupului la care instrumentul este 

inclus în fondurile proprii: 

- „individual”,  

- „consolidat”  sau  

- ”individual și consolidat”. 

 

Compatibil    

  

7. Specifică tipul de instrument în funcție de 

jurisdicție 

Selectați din meniu: opțiunile meniului 

furnizate de instituțiile din fiecare 

  

6. Se va specifica tipul de instrument cu 

includerea referințelor la punctele 

respective din Regulamentul 109/2018. 

 

Parțial 

compatibil 

Lista publicată de ABE se 

aplică statelor membre UE 

  



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

jurisdicție – a se introduce trimiterile 

juridice la articolele din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013 pentru fiecare tip de 

instrument. 

Pentru instrumentele de fonduri proprii de 

nivel 1 de bază (CET 1), instrumentele de 

fonduri proprii de nivel 1 de bază conform 

listei publicate de ABE (articolul 26 

alineatul (3) 

 

 

 

  

8. Specifică valoarea recunoscută în cadrul 

capitalului reglementat (valoarea totală a 

instrumentului recunoscută în cadrul 

capitalului reglementat înainte de 

dispozițiile tranzitorii pentru nivelul 

relevant al informațiilor publicate – 

moneda utilizată pentru obligațiile de 

raportare). 

Text liber – a se indica în special dacă 

anumite părți ale instrumentului sunt 

clasificate la niveluri diferite ale 

  

7. Se va indica valoarea recunoscută în 

cadrul capitalului reglementat. 

(text liber) 

 

 

Parțial 

compatibil 

Dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013 

ce țin de fondurile proprii 

nu au fost transpuse în 

Regulamentul nr.109/2018. 

 

  



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

capitalului reglementat și dacă valoarea 

recunoscută în cadrul capitalului 

reglementat este diferită de valoarea 

emisă. 

 

 

  

9. Valoarea nominală a instrumentului (în 

moneda de emisiune și în moneda 

utilizată pentru obligațiile de raportare)  

Text liber 

 

 

  

8. Se va indica valoarea nominală a 

instrumentului (în moneda de emisiune 

și în moneda utilizată pentru obligațiile 

de raportare).  

(text liber) 

 

 

Compatibil    

  

9a. Prețul de emisiune a instrumentului. 

Text liber 

 

 

  

9. Se va indica prețul de emisiune a 

instrumentului. 

(text liber) 
 

Compatibil    

  

9b. Prețul de răscumpărare a instrumentului 

Text liber 

  

10. Se va indica prețul de răscumpărare a 

instrumentului. 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

 

(text liber) 

 

 

  

10. Specifică clasificare contabilă: 

Selectați din meniu: [capital 

acționarilor] [datorii – costuri 

amortizate] [datorii – opțiunea de 

evaluare la valoarea justă] [interese 

minoritare într-o filială consolidată] 

 

  

11. Se va indica clasificare contabilă: 

- „capital acționarilor”; 

- „datorii – costuri amortizate”; 

- „datorii – opțiunea de evaluare la 

valoarea justă”; 

- „interese minoritare într-o filială 

consolidată”. 

 

Compatibil    

  

11. Specifică data inițială a emisiunii. 

Text liber 
 

  

12. Se va specifica data inițială a emisiunii. 

(text liber) 
 

Compatibil    

  

12. Specifică dacă este perpetuu sau cu 

durata determinată:  

Selectați din meniu: [da] [nu]  

 

 

  

13. Se va specifica dacă instrumentul este 

perpetuu sau cu durata determinată:  

- „perpetuu”; 

- „cu scadență”. 

 

Compatibil    

    Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

13. Pentru un instrument cu durată 

determinată specificați data de scadență 

originară (ziua, luna și anul). Pentru un 

instrument perpetuu se indică „fără 

scadență”. 

Text liber 
 

14. Pentru un instrument cu durată 

determinată se va indica data de 

scadență originară (ziua, luna și 

anul). Pentru un instrument perpetuu 

se va indica „fără scadență”. 

 

 

  

14. Specifică dacă există o opțiune de 

cumpărare de către emitent (toate tipurile 

de opțiuni de cumpărare).  

 

Selectați din meniu: [da] [nu] 
 

  

15. Se va specifica dacă există o opțiune de 

cumpărare de către emitent (toate 

opțiunile de cumpărare). Se va indica 

„da” sau „nu”. 
 

Compatibil    

  

15. Pentru un instrument cu opțiune de 

cumpărare de către emitent, specifică 

prima dată de exercitare a opțiunii în 

cazul în care instrumentul are o opțiune 

de cumpărare la o anumită dată (ziua, 

luna și anul) și, de asemenea, specifică 

dacă instrumentul are o opțiune de 

cumpărare legată de evenimente fiscale 

sau de reglementare. Specifică, de 

  

16. Pentru un instrument cu opțiune de 

cumpărare de către emitent se va 

specifica prima dată de exercitare a 

opțiunii, în cazul în care instrumentul 

are o opțiune de cumpărare la o anumită 

dată (ziua, luna și anul) și/sau dacă 

instrumentul are o opțiune de 

cumpărare legată de evenimente fiscale 

sau de reglementare. De asemenea, se 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

asemenea, prețul de răscumpărare. 

Contribuie la evaluarea permanenței. 

Text liber 

 

 

va specifica prețul de răscumpărare. 

Contribuie la evaluarea permanenței. 

(text liber) 
 

  

16. Specifică dacă există date subsecvente de 

exercitare a opțiunii de cumpărare și 

frecvența acestora, după caz. Contribuie 

la evaluarea permanenței. 

Text liber 

 

 

  

17. Se va specifica dacă există date 

subsecvente de exercitare a opțiunii de 

cumpărare și frecvența acestora, după 

caz. Contribuie la evaluarea 

permanenței. 

(text liber) 
 

Compatibil    

  

17. Specifică dacă dividendul/cuponul este: 

fie fix pe durata de viață a 

instrumentului, fie variabil pe durata de 

viață a instrumentului, fie fix în prezent, 

dar va deveni cu rata variabilă în viitor, 

fie variabil în prezent, dar va deveni cu 

rata fixă în viitor. 

  Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

Selectați din meniu: [fix] [variabil] [fix 

apoi variabil] [variabil apoi fix] 

 

 

18. Se va specifica dacă 

dividendul/cuponul este: fie fix pe 

durata de viață a instrumentului, fie fix 

în prezent, dar va deveni cu rata 

variabilă în viitor, fie variabil în 

prezent, dar va deveni cu rata fixă în 

viitor. Se va indica: 

- „fix”; 

- „variabil”; 

- „fix apoi variabil”; 

- „variabil apoi fix”. 

 

  

18. Specifică rata a cuponului pentru 

instrument și orice indice de care este 

legat cuponul/dividendul. 

Text liber 

 

 

  

19. Se va specifica rata a cuponului 

pentru instrument și orice indice de 

care este legat cuponul/dividendul. 

(text liber) 

 

 

Compatibil    

  

19. Specifică dacă neplata unui cupon sau a 

unui dividend pentru instrument implică 

interdicția plății dividendelor pentru 

  

20. Se va specifica dacă neplata unui cupon 

sau a unui dividend pentru instrument 

implică interdicția plății dividendelor 

pentru acțiunile ordinare, și anume, dacă 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

acțiunile ordinare (și anume, dacă există 

un mecanism de tip „dividend stopper).  

Selectați din meniu: [da] [nu] 
 

există un mecanism de tip „dividend 

stopper”. Se va indica „da” sau „nu”. 
 

  

20

a. 

Specifică dacă emitentul are o libertate de 

acțiune deplină, parțială sau nu are 

libertate de acțiune în ceea ce privește 

plata sau neplata unui cupon /dividend.  

În cazul în care instituția are o libertate 

de acțiune deplină în ceea ce privește 

anularea plății cupoanelor/dividendelor în 

toate circumstanțele, trebuie să selecteze 

„caracter pe deplin discreționar” (inclusiv 

dacă există un mecanism de tip dividend 

stopper care nu are efectul de a împiedica 

instituția să anuleze plățile aferente 

instrumentului). Dacă există condiții care 

trebuie îndeplinite înainte de a anula plata 

(de exemplu, nivelul capitalului sub un 

anumit prag), instituția trebuie să 

selecteze „caracter parțial discreționar”. 

Dacă instituția nu are capacitatea de a 

  

21. Se va specifica dacă emitentul are o 

libertate de acțiune deplină, parțială sau 

nu are libertate de acțiune în ceea ce 

privește plata sau neplata unui cupon 

/dividend.  

În cazul în care banca are o libertate de 

acțiune deplină în ceea ce privește 

anularea plății cupoanelor/dividendelor 

în toate circumstanțele, se va indica 

„caracter pe deplin discreționar” 

(inclusiv dacă există un mecanism de 

decontare a cupoanelor care nu are 

efectul de a împiedica banca să anuleze 

plățile aferente instrumentului). Banca 

va specifica și motivele caracterului 

discreționar, existența unor mecanisme 

de decontare a cupoanelor (ACSM). 

În cazul în care există condiții care 

trebuie îndeplinite înainte de a anula 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

anula plata în alte cazuri decât insolvența, 

trebuie să selecteze „caracter obligatoriu” 

Selectați din meniu: [caracter pe deplin 

discreționar] [caracter parțial 

discreționar] [caracter obligatoriu] 

Text liber (specificați motivele 

caracterului discreționar, existența unor 

mecanisme de tip dividend pusher sau 

dividend stopper, mecanisme alternative 

de decontarea a cupoanelor - ACSM). 

 

plata (de exemplu, nivelul capitalului 

sub un anumit prag), banca va indica 

„caracter parțial discreționar”. Dacă 

banca nu are capacitatea de a anula 

plata în alte cazuri decât 

insolvabilitatea, banca va specifica 

„caracter obligatoriu”. 

 

  

20

b. 

Specifică dacă emitentul are o libertate 

de acțiune deplină, parțială sau nu are 

libertate de acțiune în ceea ce privește 

cuantumul unui cupon /dividend.  

Selectați din meniu: [caracter pe deplin 

discreționar] [caracter parțial 

discreționar] [caracter obligatoriu] 

 

  

22. Se va specifica dacă emitentul are o 

libertate de acțiune deplină, parțială sau 

nu are libertate de acțiune în ceea ce 

privește cuantumul unui cupon 

/dividend.  

Se va specifica, după caz: 

- „caracter pe deplin discreționar”,  

- „caracter parțial discreționar” sau  

- „caracter obligatoriu”. 

 

 

 

Compatibil 

   

    Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

21. Specifică dacă există un step-up sau alt 

stimulent de răscumpărare.  

Selectați din meniu: [da] [nu] 
 

23. Se va specifica dacă există un step-up 

sau alt stimulent de răscumpărare. Se va 

indica „da” sau „nu”. 

 

 

 

 
 

22. Specifică dacă dividendele/ cupoanele 

sunt cumulative, necumulative. 

Selectați din meniu: [necumulative] 

[cumulative] sau [ACSM] 

  

24. Se va specifica dacă dividendele/ 

cupoanele sunt „cumulative”, 

„necumulative” sau „ACSM”. 
 

Compatibil    

  

23. Specifică dacă instrumentul este 

convertibil sau nu.  

Selectați din meniu: [convertibil] sau 

[neconvertibil] 

 

 

 

  

25. Se va specifica dacă instrumentul este 

convertibil sau nu. Se va indica 

„convertibil” sau „neconvertibil”. 
 

Compatibil    

  

24. Specifică condițiile în care instrumentul 

va fi convertit, inclusiv punctul de 

neviabilitate. În cazul în care una sau mai 

  

26. Se vor specifica condițiile în care 

instrumentul va fi convertit, inclusiv 

punctul de neviabilitate. În cazul în care 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

multe autorități au capacitatea de a 

declanșa conversia, se enumeră aceste 

autorități. Pentru fiecare din autorități se 

menționează dacă temeiul juridic pentru 

declanșarea conversiei este reprezentat de 

clauze contractuale (abordare 

contractuală) sau este prevăzut prin 

modalități statutare (abordare statutară). 

Text liber 

 

 

una sau mai multe autorități au 

capacitatea de a declanșa conversia, se 

enumeră aceste autorități. Pentru fiecare 

din autorități se menționează dacă 

temeiul juridic pentru declanșarea 

conversiei este reprezentat de clauze 

contractuale (abordare contractuală) sau 

este prevăzut prin alte modalități 

statutare (abordare statutară). 

(text liber) 

 

  

25. Specifică dacă instrumentul va fi 

întotdeauna convertit integral, dacă poate 

fi convertit integral sau parțial ori dacă va 

fi întotdeauna convertit parțial. 

 

Selectați din meniu: [întotdeauna 

integral] [integral sau parțial] sau 

[întotdeauna parțial] 
 

  

27. Se va specifica dacă instrumentul va fi 

întotdeauna convertit integral, dacă 

poate fi convertit integral sau parțial ori 

dacă va fi întotdeauna convertit parțial. 

 

 

Compatibil    

     

Compatibil 

   



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

26. Specifică rata de conversie în 

instrumentul cu o capacitate mai buna de 

absorbție a pierderilor. 

Text liber 
 

28. Se va specifica rata de conversie în 

instrumentul cu o capacitate mai buna 

de absorbție a pierderilor. 

(text liber) 
 

  

27. Pentru instrumentele convertibile, 

specifică dacă conversia este obligatorie 

sau opțională.  

Selectați din meniu: [obligatorie] 

[opțională] [N/A] și [la alegerea 

deținătorilor] [la alegerea emitentului] 

[la alegerea deținătorilor și a 

emitentului] 

 

  

29. Pentru instrumentele convertibile se va 

specifica dacă conversia este obligatorie 

sau opțională. Se va indica: 

„obligatorie”; „opțională”; „N/A”; „la 

alegerea deținătorilor”; „la alegerea 

emitentului”; „la alegerea deținătorilor 

și a emitentului”. 
 

Compatibil    

  

28. Pentru instrumentele convertibile, 

specifică tipul de instrument în care sunt 

convertibile. Contribuie la evaluarea 

capacității de absorbție a pierderilor. 

Selectați din meniu: [fonduri proprii de 

nivel 1 de bază] [nivel 1 suplimentar] 

[nivel 2] sau [altele] 
 

  

30. Pentru instrumentele convertibile se va 

specifica tipul de instrument în care sunt 

convertibile. Contribuie la evaluarea 

capacității de absorbție a pierderilor. Se 

va indica „fonduri proprii de nivel 1 de 

bază”, „nivel 1 suplimentar”, „nivel 2” 

sau „altele”. 

 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

  

29. Dacă este convertibil specificați 

emitentul instrumentului în care este 

convertit. 

Text liber 
 

  

31. Pentru instrumentele convertibile se va 

specifica emitentul instrumentului în 

care este convertit. 

(text liber) 
 

Compatibil    

  

30. Specifică dacă există o caracteristică de 

reducere a valorii contabile.  

Selectați din meniu: [da] [nu] 

 

 

  

32. Se va specifica dacă există o 

caracteristică de reducere a valorii 

contabile. Se va indica „da” sau „nu”. 

 

 

Compatibil    

  

31. Specifică factorii care declanșează 

reducerea valorii contabile, inclusiv 

punctul de neviabilitate. În cazul în care 

una sau mai multe autorități au 

capacitatea de a declanșa reducerea 

valorii  contabile, se indică aceste 

autorități. Pentru fiecare dintre autorități, 

se menționează dacă temeiul juridic 

pentru ca autoritatea să declanșeze 

reducerea valorii contabile este 

reprezentat de clauze contractuale 

  

33. Se vor specifica factorii care 

declanșează reducerea valorii contabile, 

inclusiv punctul de neviabilitate. În 

cazul în care una sau mai multe 

autorități au capacitatea de a declanșa 

reducerea valorii  contabile, se indică 

aceste autorități. Pentru fiecare dintre 

autorități se va menționa dacă temeiul 

juridic pentru declanșarea reducerii 

valorii contabile este reprezentat de 

clauze contractuale (abordare 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

(abordare contractuală) sau este prevăzut 

prin modalități statutare (abordare 

statutară). 

Text liber 

 

 

contractuală) sau este prevăzut prin 

modalități statutare (abordare statutară). 

(text liber) 

 

 

  

32. Specifică dacă instrumentul va face 

întotdeauna obiectul unei reduceri 

integrale a valorii, dacă poate fi supus 

unei reduceri parțiale a valorii sau dacă 

va fi întotdeauna supus unei reduceri 

parțiale a valorii. Contribuie la evaluarea 

nivelului capacității de absorbție a 

pierderilor în momentul reducerii valorii 

contabile. 

Selectați din meniu: [întotdeauna 

integral] [integral sau parțial] 

[întotdeauna parțial]  

 

 

  

34. Se va specifica dacă instrumentul va 

face întotdeauna obiectul unei reduceri 

integrale a valorii, dacă poate fi supus 

unei reduceri parțiale a valorii sau dacă 

va fi întotdeauna supus unei reduceri 

parțiale a valorii. Contribuie la 

evaluarea nivelului capacității de 

absorbție a pierderilor în momentul 

reducerii valorii contabile. 

Se va indica:  

- „întotdeauna integral”,  

- „integral sau parțial”,  

- „întotdeauna parțial”. 

 

 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

  

33. Pentru un instrument cu un mecanism de 

reducere a valorii contabile se va 

specifica dacă reducerea valorii contabile 

este permanentă sau temporară.  

Selectați din meniu: [permanent] 

[temporar] [întotdeauna parțial] „N/A” 

 

  

35. Pentru un instrument cu un mecanism 

de reducere a valorii contabile se va 

specifica dacă reducerea valorii 

contabile este permanentă sau 

temporară. Se va indica: 

- „permanent”,  

- „temporar” sau  

- „N/A”. 

 

Compatibil    

  

34. Descrie mecanismul de majorare a valorii 

contabile. 

Text liber 
 

  

36. Se va descrie mecanismului de 

majorare a valorii contabile. 

(text liber) 
 

 

Compatibil 

   

  

35. Specifică instrumentul căruia îi este 

imediat subordonat. După caz, băncile 

trebuie să specifice numerele de coloane 

din formularul privind caracteristicile 

principale care corespund instrumentelor 

cărora instrumentul în cauză le este 

imediat subordonat. 

Text liber 
 

  

37. Se va specifica instrumentul căruia îi 

este imediat subordonat. După caz, 

băncile trebuie să specifice numerele de 

coloane din formularul privind 

caracteristicile principale care 

corespund instrumentelor cărora 

instrumentul în cauză le este imediat 

subordonat. 

(text liber) 
 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

  

36. Specifică dacă există caracteristici 

neconforme. 

Selectați din meniu: [da] [nu] 

 

 

  Incompatib

il 

   

  

37. În cazul în care există elemente 

neconforme, instituția trebuie să specifice 

care sunt acestea. 

 

 

  Incompatib

il 

   

 Anexa IV  

Formular pentru publicarea informațiilor privind 

fondurile proprii  

 Anexa 3 la Regulamentul cu privire la 

publicarea informațiilor 

Formular pentru publicarea informațiilor 

privind fondurile proprii 

Incompatib

il 

Anexa IV din 

Regulamentul nr.575/2013 

a fost comasată cu anexa V 

Instrucțiuni de completare 

a formularului pentru 

publicarea informațiilor 

privind fondurile proprii.  

  

 Anexa V  

Instrucțiuni de completare a formularului pentru 

publicarea informațiilor privind fondurile proprii. 

 Anexa 3 la Regulamentul cu privire la 

publicarea informațiilor 

Parțial 

compatibil 

Anexa IV din 

Regulamentul nr.575/2013 

a fost comasată cu anexa V 

  



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

Formular pentru publicarea informațiilor 

privind fondurile proprii, coloana 

„Instrucțiuni aferente completării formularului” 

„Instrucțiuni de completare 

a formularului pentru 

publicarea informațiilor 

privind fondurile proprii”. 

Coloana „Instrucțiuni 

aferente completării 

formularului” reprezintă 

instrucțiuni pentru bănci și 

nu se va include în tabelul 

care sa va face public. 

  

1. Instrumentele de capital și conturile de 

prime de emisiune aferente în 

conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 

și cu articolele 27, 28 și 29 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013 și cu lista 

publicată de ABE menționată la articolul 

26 alineatul (3) din regulamentul 

respectiv. 

 

 

  

1. Se reflectă instrumentele de capital și 

conturile de prime de emisiune aferente 

în conformitate cu p.10 subp.1) din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

Parțial 

compatibil 

Lista publicată de ABE se 

aplică statelor membre ale 

UE 

  

  

2. Rezultate reportate înaintea tuturor 

ajustărilor reglementate în conformitate 

  

2. Se reflectă rezultatul reportat înaintea 

tuturor ajustărilor reglementate în 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

cu articolul 26 alineatul (1) lit.(c) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013 (înainte 

de includerea oricăror profituri sau 

pierderi interimare nete). 

 

 

conformitate cu p.10 subp.3) din 

Regulamentul 109/2018 (înainte de 

includerea oricăror profituri sau pierderi 

interimare nete). 

 

 

  

3. Cuantumul altor elemente ale rezultatului 

global acumulate și al altor rezerve în 

conformitate cu articolul 26 alineatul (1) 

literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013. 
 

  

3. Se reflectă cuantumul altor elemente ale 

rezultatului global acumulate și al altor 

rezerve în conformitate cu p.10 subp.4) și 

5) din Regulamentul 109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

3

a. 

Cuantumul fondurilor proprii pentru 

riscuri bancare generale în conformitate 

cu articolul 26 alineatul (1) litera (f) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  Incompatibil 

 

A se vedea tabelul de 

concordanță aferent 

Regulamentului cu privire la 

fondurile proprii ale 

băncilor și cerințele de 

capital. 

  

  

4. Cuantumul elementelor eligibile 

menționate la articolul 484 alineatul (3) 

  Neaplicabil Prevederile se aplică statelor 

membre ale UE. A se vedea 

tabelul de concordanță aferent 

Regulamentului cu privire la 

  



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013 și 

conturile de prime de emisiune aferente 

care fac obiectul eliminării progresive din 

fondurile proprii de nivel 1 de bază, astfel 

cum se descrie articolul 486 alineatul (2) 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

fondurile proprii ale 

băncilor și cerințele de 

capital. 

  

5. Interesele minoritare (suma care poate fi 

inclusă în fondurile proprii de nivel 1 de 

bază consolidate) conform articolului 84 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  

4. Se reflectă interesele minoritare (suma 

care poate fi inclusă în fondurile proprii 

de nivel 1 de bază consolidate) în 

conformitate cu p.____ din Regulamentul 

109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

5

a. 

Profiturile interimare verificate în mod 

independent, după deducerea oricăror 

obligații sau dividende previzibile, astfel 

cum se prevede la articolul 26 alineatul (2) 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  

5. Se reflectă profiturile interimare 

verificate în mod independent, după 

deducerea oricăror obligații sau 

dividende previzibile, astfel cum este 

prevăzut la p.13 din Regulamentul 

109/2018. 

 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

  

6. Suma rândurilor de la 1 la 5a. 

 

 

  

6. Se reflectă suma rândurilor 1-5. 
 

Compatibil    

  

7. Ajustările de valoare suplimentare în 

conformitate cu articolele 34 și 105 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013 (valoare 

negativă). 

 

 

 

  

7. Se reflectă ajustările de valoare 

suplimentare în conformitate cu p.28 

din Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

Compatibil    

  

8. Imobilizările necorporale (excluzând 

obligațiile fiscale aferente) în 

conformitate cu articolul 36 alineatul (1) 

litera (b) și cu articolul 37 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  

 Se reflectă imobilizările necorporale, 

excluzând obligațiile fiscale aferente în 

conformitate cu p.30 subp.2) din 

Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

  

9. [Câmp vid în contextul Regulamentului 

(UE) nr.575/2013] 

 

 

  Incompatib

il 

Prevedere aplicabilă 

statelor membre ale UE 

  

  

10. Creanțele privind impozitul amânat care 

se bazează pe profitabilitatea viitoare, cu 

excluderea celor rezultate din diferențe 

temporare (fără obligațiile fiscale atunci 

când sunt îndeplinite condițiile de la 

articolul 36 alineatul (1) litera (c) și cu 

articolul 38 din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013 (valoare negativă). 

 

 

  

9. Se reflectă creanțele privind impozitul 

amânat care se bazează pe 

profitabilitatea viitoare, cu excluderea 

celor rezultate din deținerile temporare 

(fără obligațiile fiscale atunci când 

sunt îndeplinite condițiile de la p.40 

din Regulamentul 109/2018) în 

conformitate cu p.30 subp.3) și p. 38-

43 din Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

Compatibil    

        

  

11. Rezervele rezultate din evaluarea la 

valoarea justă, reprezentând câștiguri sau 

pierderi generate de acoperirile fluxurilor 

de numerar în conformitate cu articolul 33 

  

10. Se reflectă rezervele rezultate din 

evaluarea la valoarea justă, reprezentând 

câștiguri sau pierderi generate de 

acoperirile fluxurilor de trezorerie în 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

litera (a) și cu articolul 37 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

conformitate cu p.26 subp.1) din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

  

12. Sumele negative care rezultă din 

calcularea valorilor pierderilor așteptate în 

conformitate cu articolul 36 alineatul(1) 

litera (d) și cu articolul 40 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  

11. x 

 

 

Incompatib

il 

Va fi transpusă după 

aprobarea cadrului cu privire 

la tratamentul riscului de piață 

potrivit abordării IRB 

  

  

13. Orice creștere a capitalurilor proprii care 

rezultă din active securitizate în 

conformitate cu articolul 32 alineatul (1) 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013 

(valoare negativă). 

 

 

  

12. x 

 

 

Incompatib

il 

Va fi transpusă după 

aprobarea cadrului cu privire 

la tratamentul riscului de piață 

potrivit abordării IRB 

  

  

14. Câștigurile sau pierderile din evaluarea la 

valoarea justă a datoriilor și care rezultă 

  

13. Se reflectă câștigurile sau pierderile 

înregistrate de bancă din evaluarea la 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

din modificarea calității propriului rating 

în conformitate cu articolul 33 litera (b) 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

valoarea justă a datoriilor și care rezultă 

din modificarea riscului de credit al 

acesteia în conformitate cu p.26 subp.2) 

din Regulamentul 109/2018. 

 

 

  

15. Activele fondului de pensii cu beneficii 

determinate în conformitate cu articolul 

36 alineatul (1) litera (e) și cu articolul 41 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013 

(valoare negativă). 

 

 

  

14. Se reflectă activele fondului de pensii 

cu beneficii determinate în 

conformitate cu cerințele p.30 subp.4) 

și p.47-50 din Regulamentul 109/2018.  

(valoare negativă) 

 

 

Compatibil    

  

16. Deținerile directe și indirecte ale unei 

instituții de instrumente proprii de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază, astfel cum se 

descrie la articolul 36 alineatul (1) litera 

(f) și la articolul 42 din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013 (valoare negativă). 

 

 

  

15. Se reflectă deținerile directe și 

indirecte ale unei bănci de instrumente 

proprii de fonduri proprii de nivel 1 de 

bază, astfel cum este prevăzut la p.30 

subp.5) și p.51 din Regulamentul 

109/2018.  

(valoare negativă) 

 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

  

17. Deținerile directe, indirecte și sintetice de 

instrumente de fonduri proprii de nivel 1 

de bază ale entităților din sectorul 

financiar, dacă aceste entități și instituția  

dețin participații reciproce menite să 

crească în mod artificial fondurile proprii 

ale instituției, astfel cum se descrie la 

articolul 36 alineatul (1) litera (g) și la 

articolul 44 din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013 (valoare negativă). 

 

 

  

16. Se reflectă deținerile directe, indirecte 

și sintetice de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază/capital 

propriu ale entităților din sectorul 

financiar, dacă aceste entități și banca 

dețin participații reciproce menite să 

crească în mod artificial fondurile 

proprii ale băncii, astfel cum este 

prevăzut la p.30 subp.6) și p.54 și 55 din 

Regulamentul 109/2018. (valoare 

negativă) 

 

 

Compatibil    

  

18. Deținerile directe, indirecte și sintetice de 

instrumente de fonduri proprii de nivel 1 

de bază ale entităților din sectorul 

financiar în care instituția nu deține o 

investiție semnificativă (valoare peste 

pragul de 10% și excluzând pozițiile 

scurte eligibile) astfel cum se descrie la 

  

17. Se reflectă deținerile directe, indirecte 

și sintetice ale băncii de instrumente de 

fonduri proprii de nivel 1 de 

bază/capital propriu ale entităților din 

sectorul financiar în care banca nu 

deține o investiție semnificativă 

(investiție semnificativă - valoare peste 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

articolul 36 alineatul (1) litera (h), la 

articolele 43, 45 și 46 și la articolul 49 

alineatele (2) și (3) din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013 (valoare negativă). 

 

 

pragul de 10% și excluzând pozițiile 

scurte eligibile), astfel cum este 

prevăzut la  p.30 subp.7) și p.52, 53, 

55 și p.56-61 din Regulamentul 

109/2018.  

(valoare negativă) 

 

 

  

19. Deținerile directe, indirecte și sintetice ale 

instituției de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază ale entităților din 

sectorul financiar în care instituția deține 

o investiție semnificativă (valoare peste 

pragul de 10% și excluzând pozițiile 

scurte eligibile) astfel cum se descrie la 

articolul 36 alineatul (1) litera (i), la 

articolele 43, 45 și 47, la articolul 48 

alineatul (1) litera (b) și la articolul 49 

alineatele (1) - (3) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013 (valoare negativă). 

 

 

  

18. Se reflectă deținerile directe, indirecte 

și sintetice ale băncii de instrumente de 

fonduri proprii de nivel 1 de 

bază/capital propriu ale entităților din 

sectorul financiar în care banca deține 

o investiție semnificativă (investiție 

semnificativă - valoare peste pragul de 

10% și excluzând pozițiile scurte 

eligibile), astfel cum este prevăzut la  

p.30 subp.8) și p.52, 53, 55 și p.62-67 

din Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

 

Compatibil 
   

        



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

20. [Câmp vid în contextul Regulamentului 

(UE) nr.575/2013] 

 

 

  

20a. Valoarea expunerii care se califică pentru 

o pondere de risc de 1250 %, atunci când 

instituția optează pentru alternativa 

deducerii, astfel cum se descrie la 

articolul 36 alineatul (1) litera (k) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  

19. Se reflectă valoarea expunerii care se 

califică pentru o pondere de risc de 

1000 %, atunci când banca optează 

pentru alternativa deducerii, astfel cum 

este prevăzut la p.30 subp.10) din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

20

b. 

Din valoarea declarată în rândul 20a, 

valoarea referitoare la tranzacțiile 

incomplete în conformitate articolul 36 

alineatul (1) litera (k) subpunctul (ii) și cu 

articolul 379 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013 (valoare 

negativă). 

 

 

  

19 

b. 

Se reflectă valoarea referitoare la 

tranzacțiile incomplete în conformitate 

cu p.30 subp.10) din Regulamentul 

109/2018 și p.10 din Regulamentul cu 

privire la tratamentul riscului de 

decontare/livrare pentru bănci, aprobat 

prin Hotărârea Comitetului executiv al 

Băncii Naționale a Moldovei nr.115 

din 24.05.2018.  

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

(valoare negativă) 

 

 

  

21. Creanțele privind impozitul amânat 

rezultate din deținerile temporare [valoare 

peste pragul de 10% ecluzând obligațiile 

fiscale atunci când sunt îndeplinite 

condițiile de la articolul 38 alineatul (3)] 

astfel cum se descrie la articolul 36 

alineatul (1) litera (c), la articolul 38 și la 

articolul 48 alineatul (1) litera (a) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013 (valoare 

negativă). 

 

 

  

20. Se reflectă creanțele privind impozitul 

amânat rezultate din deținerile 

temporare (valoare peste pragul de 

10% cu deducerea obligațiile fiscale 

atunci când sunt îndeplinite condițiile 

de la p.40 din Regulamentul 109/2018) 

în conformitate cu p.30 subp.3), p. 38-

43 și p.63 subp.1) din Regulamentul 

109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

Compatibil    

  

22. Valoarea care depășește pragul de 15% în 

conformitate cu articolul 48 alineatul (1) 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013 

(valoare negativă). 

 

 

  

21. Se reflectă valoarea peste pragul de 

15% în conformitate cu p.63 din 

Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

  

23. Din valoarea raportată la rândul 22, 

valoarea deținerilor directe și indirecte ale 

instituției de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază ale entităților din 

sectorul financiar în care instituția deține 

o investiție semnificativă, astfel cum se 

descrie la articolul 36 alineatul (1) litera (l 

și la articolul 48 alineatul (1) litera (b) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  

21. 

a 

Din valoarea raportată la rândul 21, 

valoarea deținerilor directe și indirecte 

ale băncii de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază/capital 

propriu ale entităților din sectorul 

financiar în care banca deține o 

investiție semnificativă, astfel cum este 

prevăzut la p.30 subp.8) și p.63 subp.2) 

din Regulamentul 109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

24. [Câmp vid în contextul Regulamentului 

(UE) nr.575/2013] 

 

 

      

  

25. Din valoarea raportată la rândul 22, 

valoarea creanțelor privind impozitul 

amânat rezultate din diferențe temporare, 

astfel cum se descrie la articolul 36 

alineatul (1) litera (c), la articolul 38 și  la 

  

21.

b 

Din valoarea raportată la rândul 21, 

valoarea creanțelor privind impozitul 

amânat rezultate din diferențe temporare, 

astfel cum este prevăzut la p.30 subp.3), 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

articolul 48 alineatul (1) litera (a) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

p. 38-43 și și p.63 subp.1) din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

  

25

a. 

Pierderile exercițiului financiar în curs în 

conformitate cu articolul 36 alineatul (1) 

litera (a) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013 (valoare negativă). 

 

 

  

22. Se reflectă valoarea pierderilor 

exercițiului financiar în curs în 

conformitate cu p.30, subp.1) din 

Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

Compatibil    

  

25

b. 

Valoarea oricărui impozit referitor la 

elementele de fonduri proprii de nivel 1 de 

bază, previzibil la momentul calculării 

sale, cu excepția cazului în care banca 

ajustează corespunzător cuantumul 

elementelor de fonduri proprii de nivel 1 

de bază, în măsura în care astfel de 

impozite reduc cuantumul până la care 

aceste elemente pot fi alocate pentru 

acoperirea riscurilor sau a pierderilor, în 

  

23. Se reflectă valoarea oricărui impozit 

referitor la elementele de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază, previzibil la 

momentul calculării sale, cu excepția 

cazului în care banca ajustează 

corespunzător cuantumul elementelor 

de fonduri proprii de nivel 1 de bază, 

în măsura în care astfel de impozite 

reduc cuantumul până la care aceste 

elemente pot fi alocate pentru 

acoperirea riscurilor sau a pierderilor, 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

conformitate cu articolul 36 alineatul (1) 

litera (l) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013 (valoare negativă). 

 

 

în conformitate cu p.30, subp.11) din 

Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

  

27. Deducerile eligibile din fondurile proprii 

de nivel 1 suplimentar, care depășesc 

fondurile proprii de nivel 1 suplimentar 

ale instituției, astfel cum se descrie la  

articolul 36 alineatul (1) litera (j) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013 (valoare 

negativă). 

 

 

  

24. Se reflectă valoarea deducerilor 

eligibile din fondurile proprii de nivel 

1 suplimentar (AT 1) ale băncii, care 

depășesc fondurile proprii de nivel 1 

suplimentar, astfel cum este prevăzut 

la p.30, subp.9) din Regulamentul 

109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

    

  

28. Ajustări reglementate totale ale fondurilor 

proprii de nivel 1 de bază, calculate ca 

suma rândurilor de la 7 la 20a, 21, 22 și de 

la 25a la 27. 

 

  

25. Ajustări reglementate totale ale 

fondurilor proprii de nivel 1 de bază 

(CET 1), calculate ca suma rândurilor 

7-19, rândului 20 și suma rândurilor 

22-24. 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

  

 

  

29. Fonduri proprii de nivel 1 de bază, 

calculate ca suma rândului 6 minus rândul 

28. 

 

 

  

26. Fonduri proprii de nivel 1 de bază 

(CET 1) – se calculează ca suma 

rândului 6 minus suma rândul 25. 

 

 

Compatibil    

  

30. Instrumentele de capital și conturile de 

prime de emisiune aferente conform 

articolelor 51 și 52 din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013. 

 

 

  

27. Se reflectă instrumentele de capital și 

conturile de prime de emisiune aferente 

în conformitate cu p.68-70 din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

31.  Valoarea din rândul 30 clasificată drept 

capitaluri proprii în conformitate cu 

standardele contabile aplicabile. 

 

 

  

28. Se reflectă valoarea din rândul 30 

clasificată drept capitaluri proprii în 

conformitate cu standardele contabile 

aplicabile. 

 

 

Compatibil    

    Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

32. Valoarea din rândul 30 clasificată drept 

datorii în conformitate cu standardele 

contabile aplicabile. 

 

 

29. Se reflectă valoarea din rândul 30 

clasificată drept datorii în conformitate 

cu standardele contabile aplicabile. 

 

 

 33. Valoarea elementelor eligibile menționate 

la articolul 484 alineatul (4) și a conturilor 

de prime de emisiune aferente care fac 

obiectul eliminării progresive din 

fondurile proprii de nivel 1 suplimentar, 

astfel cum se descrie la articolul 486 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013.  

 

 

  Incompatib

il 
Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  

  

34. Fondurile proprii de nivel 1 eligibile 

incluse în fondurile proprii de nivel 1 

suplimentar consolidate (inclusiv 

interesele minoritare neincluse în rândul 

5) emise de filiale și deținute de părți terțe, 

astfel cum se descrie la articolele 85 și 86 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013.  

  

30. Se reflectă fondurile proprii de nivel 1 

de bază eligibile incluse în fondurile 

proprii de nivel 1 suplimentar 

consolidate (inclusiv interesele 

minoritare neincluse în rândul 4) emise 

de filiale și deținute de părți terțe, astfel 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

 

cum este prevăzut la punctele ___ din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

  

35. Valoarea raportată în rândul 34 referitoare 

la instrumentele emise de filiale care fac 

obiectul eliminării progresive, astfel cum 

se descrie la articolul 486 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  Incompatib

il 
Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  

  

36. Suma rândurilor 30, 33 și 34 

 

 

  

32. Suma rândurilor 27 și 30 

 

 

Compatibil    

  

37. Deținerile directe și indirecte ale unei 

instituții  de instrumente proprii de fonduri 

proprii de nivel 1 suplimentar, astfel cum 

se descriu la articolul 52 alineatul (1) litera 

(b) și la articolul 57 din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013 (valoare negativă). 

 

  

33. Se reflectă deținerile directe și 

indirecte ale băncii de instrumente 

proprii de fonduri proprii de nivel 1 

suplimentar, astfel cum se descriu în p. 

70 subp.2), p.87 subp.1) și p.88 din 

Regulamentul 109/2018. 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

 

(valoare negativă) 

 

 

  

38. Deținerile de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 1 suplimentar ale 

entităților din sectorul financiar, dacă 

aceste entități și instituția dețin participații 

reciproce menite să crească în mod 

artificial fondurile proprii ale instituției 

(valoarea negativă), astfel cum se descrie 

la articolul 56 litera (b) și la articolul 58 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013 

(valoare negativă). 

 

 

  

34. Se reflectă deținerile directe, indirecte 

și sintetice de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 1 suplimentar ale 

entităților din sectorul financiar, dacă 

aceste entități și instituția dețin 

participații reciproce menite să crească 

în mod artificial fondurile proprii ale 

instituției (valoarea negativă), astfel 

cum este prevăzut la p. 70 subp.3) și p. 

89 din Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

Compatibil    

  

39. Deținerile directe și indirecte de 

instrumente de fonduri proprii de nivel 1 

suplimentar ale entităților din sectorul 

financiar în care instituția nu deține o 

investiție semnificativă (valoare peste 

  

35. Se reflectă deținerile directe, indirecte 

și sintetice de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 1 suplimentar ale 

entităților din sectorul financiar în care 

banca nu deține o investiție 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

pragul de 10% și excluzând pozițiile 

scurte eligibile), astfel cum se descrie la 

articolul 56 litera (c) și la articolele 60 și 

59 din Regulamentul (UE) nr.575/2013 

(valoare negativă). 

 

 

semnificativă (valoare peste pragul de 

10% și excluzând pozițiile scurte 

eligibile), astfel cum este prevăzut la p. 

70 subp.3), p. 90 și p.91-95 din 

Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

  

40. deținerile directe, indirecte și sintetice ale 

instituției de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 1 suplimentar ale 

entităților din sectorul financiar în care 

instituția deține o investiție semnificativă 

(excluzând pozițiile scurte eligibile), 

astfel cum se descrie la articolul 56 litera 

(d) și la articolul 59 din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013 (valoare negativă). 

 

 

  

36. Se reflectă deținerile directe, indirecte 

și sintetice ale instituției de instrumente 

de fonduri proprii de nivel 1 

suplimentar ale entităților din sectorul 

financiar în care instituția deține o 

investiție semnificativă (excluzând 

pozițiile scurte eligibile), astfel cum 

este prevăzut la  p. 70 subp.3), p. 90 și 

p.91-95 din Regulamentul 109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

41. [Câmp vid în contextul Regulamentului 

(UE) nr.575/2013] 

 

  Incompatib

il 
   



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

  

42. Deduceri eligibile din fondurile proprii de 

nivel 2 care depășesc fondurile proprii de 

nivel 2 ale instituției, astfel cum se descrie 

la articolul 56 litera (e) din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013 (valoare negativă).  

 

 

  

37. Se reflectă deduceri eligibile din 

fondurile proprii de nivel 2 care 

depășesc fondurile proprii de nivel 2 

ale băncii, astfel cum este prevăzut  la  

p. 87 subp.5) din Regulamentul 

109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

Compatibil    

  

43. Suma rândurilor de la 33 la 42 

 

 

  

38. Suma rândurilor 33 - 37 

 

 

Compatibil    

  

44. Fondurile proprii de nivel 1 suplimentar, 

calculate ca rândul 36 minus rândul 43. 

 

 

  

39. Suma rândului 32 minus suma rândului 

38 

 

 

Compatibil    

    

40. Suma rândurilor 26 și 39 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

45. Fondurile proprii de nivel 1, calculate ca 

rândul 29 plus rândul 44. 

 

 

 

 

  

46. Instrumente de capital și conturile de 

prime de emisiune aferente astfel cum se 

descrie la articolele 62 și 63 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013.  

 

 

  

41. Se reflectă instrumente de capital și 

conturile de prime de emisiune aferente, 

astfel cum este prevăzut în p. 96-97 din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

47. Valoarea elementelor eligibile menționate 

la articolul 484 alineatul (5) și a conturilor 

de prime de emisiune aferente care fac 

obiectul eliminării progresive din 

fondurile proprii de nivel 2, astfel cum se 

descrie la articolul 486 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013.  

 

 

  Incompatib

il 

Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  

  

48. Instrumente de fonduri proprii eligibile 

incluse în fondurile proprii de nivel 2 

  

42. Se reflectă instrumente de fonduri 

proprii eligibile incluse în fondurile 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

consolidate (inclusiv interesele minoritare 

și instrumentele de fonduri proprii de 

nivel 1 suplimentar neincluse în rândul 4) 

emise de filiale și deținute de părți terțe, 

astfel cum se descrie la articolele 87 și 88 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013.  

 

 

proprii de nivel 2 consolidate (inclusiv 

interesele minoritare neincluse în rândul 

4) emise de filiale și deținute de părți 

terțe, astfel cum este prevăzut în p. __  

___ din Regulamentul 109/2018. 

 

 

  

50. Ajustări pentru riscul de credit în 

conformitate cu articolul 62 literele (c) și 

(d) din Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  

43. Se vor reflecta ajustări pentru riscul de 

credit în conformitate cu p.96 subp.3) 

din Regulamentul 109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

51. Suma rândurilor 46, 48 și 50. 

 

 

 

  

44. Suma rândurilor 41, 42 și 43 

 

 

Compatibil    

  

52. Deținerile directe și indirecte ale unei 

instituții de instrumente proprii de fonduri 

proprii de nivel 2 și de împrumuturi 

  

45. Se reflectă deținerile directe și 

indirecte ale unei bănci de instrumente 

proprii de fonduri proprii de nivel 2 și 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

subordonate astfel cum se descrie la 

articolul 63 litera (b) subpunctul (l), la 

articolul 66 litera (a) și la articolul 67 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

împrumuturi subordonate, astfel este 

prevăzut la p. 97 subp.2) lit.a), p.100 

subp.1) și p. 102 din Regulamentul 

109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

  

53. Deținerile de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 2 și de împrumuturi 

subordonate ale entităților din sectorul 

financiar, dacă aceste entități și instituția 

dețin participații reciproce menite să 

crească în mod artificial fondurile proprii 

ale instituției, astfel cum se descrie la 

articolul 66 litera (b) și la articolul 68 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013 (valoare 

negativă). 

 

 

  

46. Se reflectă deținerile de instrumente de 

fonduri proprii de nivel 2 și de 

împrumuturi subordonate ale entităților 

din sectorul financiar, dacă aceste 

entități și banca dețin participații 

reciproce menite să crească în mod 

artificial fondurile proprii ale băncii, 

astfel cum este prevăzut la  p.100 

subp.2) și p. 103 din Regulamentul 

109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

Compatibil    

 54. Deținerile directe și indirecte de 

instrumente de fonduri proprii de nivel 2 

  

47. Se reflectă deținerile directe și 

indirecte de instrumente de fonduri 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

și împrumuturile subordonate ale 

entităților din sectorul financiar în care 

instituția nu deține o investiție 

semnificativă (valoare peste pragul de 

10% și excluzând pozițiile scurte 

eligibile), astfel cum se descrie la articolul 

66 litera (c) și la articolele 69 și 70 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013 (valoare 

negativă). 
 

proprii de nivel 2 și împrumuturile 

subordonate ale entităților din sectorul 

financiar în care banca nu deține o 

investiție semnificativă (valoare peste 

pragul de 10% și excluzând pozițiile 

scurte eligibile), astfel cum este 

prevăzut la p.100 subp.3) și p. 104 din 

Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

 

  

 Deținerile directe și indirecte ale băncii de 

instrumente de fonduri proprii de nivel 2 

și împrumuturi subordonate ale entităților 

din sectorul financiar în care banca deține 

o investiție semnificativă (excluzând 

pozițiile scurte eligibile), astfel cum se 

descrie la articolul 66 litera (d) și la 

articolul 69 din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013 (valoare negativă). 

 

 

  

48. Se reflectă deținerile directe și indirecte 

ale băncii de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 2 și împrumuturi 

subordonate ale entităților din sectorul 

financiar în care banca deține o 

investiție semnificativă (excluzând 

pozițiile scurte eligibile), astfel cum 

este prevăzut la p.100 subp.4), p. 104 și 

p. 126-129 din Regulamentul 109/2018. 

(valoare negativă) 

 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

  

56. [Câmp vid în contextul Regulamentului 

(UE) nr.575/2013] 

 

 

      

  

 Suma rândurilor de la 52 la 56. 

 

 

  

49. Suma rândurilor 45-48 
 

Compatibil    

  

58. Fonduri proprii de nivel 2, calculate ca 

rândul 51 minus rândul 57. 

 

 

  

50. Suma rândului 44 minus suma rândului 

49 

 

 

Compatibil    

  

59. Fonduri proprii totale, calculate ca rândul 

45 minus rândul 58. 

 

 

  

51. Suma rândurilor 40 și 50 

 

 

Compatibil    

  

60. Activele ponderate la risc ale grupului 

care raportează. 

 

  

52. Activele ponderate la risc ale grupului 

care raportează 
 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

  

61. Fondurile proprii de nivel 1 de bază (ca 

procent din valoarea expunerii la risc), 

calculate ca rândul 29 împărțit la rândul 60 

(ca procent) în conformitate cu articolul 

92 alineatul (2) litera (a) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  

53. Se reflectă fondurile proprii de nivel 1 

de bază (ca procentaj din valoarea totală 

a expunerii la risc), calculate ca rândul 

26 împărțit la rândul 52 (ca procent) în 

conformitate cu p.131 subp.1) din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

    

  

62. Fondurile proprii de nivel 1 (ca procent 

din valoarea expunerii la risc), calculate ca 

rândul 40 împărțit la rândul 52 (ca 

procent) în conformitate cu articolul 92 

alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013. 

 

 

  

54. Se reflectă fondurile proprii de nivel 1 

(ca procentaj din valoarea totală a 

expunerii la risc), calculate ca rândul 40 

împărțit la rândul 52 (ca procent) în 

conformitate cu p.131 subp.2) din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

63. Fondurile proprii totale (ca procent din 

valoarea expunerii la risc), calculate ca 

rândul 51 împărțit la rândul 52 (ca 

  

55. Se reflectă fondurile proprii totale (ca 

procentaj din valoarea totală a expunerii 

la risc), calculate ca rândul 51 împărțit 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

procent) în conformitate cu articolul 92 

alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013. 

 

 

la rândul 52 (ca procent) în 

conformitate cu p.131 subp.2) din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

  

64. Cerința de amortizor specifică instituției 

[cerința de fonduri proprii de nivel 1 de 

bază în conformitate cu articolul 92 

alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 

(UE) nr.575/2013 plus cerințele de 

amortizor de conservare a capitalului și 

de amortizor anticiclic, plus amortizorul 

de risc sistemic, plus amortizorul 

instituțiilor de importanță sistemică 

exprimat ca procent din valoarea 

expunerii la risc). A se calcula ca 4,5%, 

plus 2,5%, plus cerința de amortizor 

anticiclic calculat în conformitate cu 

articolele 128, 129 și 130 din Directiva 

2013/36/UE, plus cerința de amortizor 

sistemic (după caz) calculat în 

conformitate cu articolul 133 din 

Directiva 2013/36/UE, plus amortizorul 

instituțiilor de importanță sistemică 

  

56. Se reflectă cerința de amortizor 

specifică băncii (cerința de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază în 

conformitate cu p.130 subp. 1) din 

Regulamentul 109/2018 plus cerințele 

de amortizor de conservare a 

capitalului și de amortizor anticiclic, 

plus amortizorul de risc sistemic, plus 

amortizorul instituțiilor de importanță 

sistemică exprimat ca procent din 

valoarea expunerii la risc).  

Se va calcula ca 5,5%, plus 2,5%, plus 

cerința de amortizor anticiclic calculat 

în conformitate cu p. 16-26 din 

Regulamentul 110/2018, plus cerința de 

amortizor sistemic (după caz) calculat 

în conformitate cu p.66-86 din 

Regulamentul 110/2018, plus 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

(amortizorul G-SII sau O-SII) calculat în 

conformitate cu articolul 131 din 

Directiva 2013/36/UE. Acest rând va 

indica rata fondurilor proprii de nivel 1 

de bază care reprezintă pragul sub care 

instituția va face obiectul unor restricții 

privind distribuirile. 

 

 

amortizorul societăților de importanță 

sistemică (amortizorul O-SII) calculat 

în conformitate cu p.53-69 din 

Regulamentul 110/2018. 

 

 

  

65. Valoarea din rândul 64 (exprimată ca 

procent din activele ponderate la risc) 

referitoare la amortizorul de conservare a 

capitalului (astfel, băncile vor indica aici 

2,5%). 

 

 

  

56.

a. 

Se reflectă valoarea din rândul 56 

(exprimată ca procent din activele 

ponderate la risc) referitoare la 

amortizorul de conservare a capitalului 

(se va indica 2,5%). 

 

 

Compatibil    

  

66. Valoarea din rândul 56 (exprimată ca 

procent din activele ponderate la risc) 

referitoare la cerința de amortizor 

anticiclic. 

 

  

56.

b. 

Se reflectă valoarea din rândul 56 

(exprimată ca procent din activele 

ponderate la risc) referitoare la 

amortizorul anticiclic. 

 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

  

  

67. Valoarea din rândul 64 (exprimată ca 

procent din activele ponderate la risc) 

referitoare la cerința de amortizor de risc 

sistemic. 

 

 

  

56.

c. 

Se reflectă valoarea din rândul 56 

(exprimată ca procent din activele 

ponderate la risc) referitoare la 

amortizorul sistemic. 

 

 

Compatibil    

  

67

a. 

Valoarea din rândul 64 (exprimată ca 

procent din activele ponderate la risc) 

referitoare la cerința de amortizor G-SII 

sau O-SII. 

 

 

  

56.

d. 

Se reflectă valoarea din rândul 56 

(exprimată ca procent din activele 

ponderate la risc) referitoare la 

amortizorul O-SII. 

 

 

Compatibil    

  

68. Fondurile proprii de nivel 1 de bază 

disponibile pentru a îndeplini cerințele de 

amortizoare (ca procent din valoarea 

expunerii la risc). A se calcula ca fondurile 

proprii de nivel 1 de bază ale instituției 

minus toate elementele de fonduri proprii 

de nivel 1 de bază utilizate pentru a 

îndeplini cerințele de fonduri proprii de 

  

57. Se reflectă fondurile proprii de nivel 1 de 

bază disponibile pentru a îndeplini 

cerințele de amortizoare (ca procent din 

valoarea expunerii la risc). Se va calcula 

ca fondurile proprii de nivel 1 de bază ale 

băncii minus toate elementele de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază utilizate pentru 

a îndeplini cerințele de fonduri proprii de 

Compatibil    



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

nivel 1 și cerințele totale de capital ale 

instituției. 

 

 

nivel 1 și cerințele totale de capital ale 

băncii. 

 

 

  

69. [nu se aplică în cadrul legislației UE] 

 

 

      

  

71. [nu se aplică în cadrul legislației UE] 

 

 

      

  

71. [nu se aplică în cadrul legislației UE] 

 

 

      

  

72. Deținerile directe și indirecte în entități din 

sectorul financiar în care instituția nu 

deține o investiție semnificativă (valoare 

sub pragul de 10% și excluzând pozițiile 

scurte eligibile) în conformitate cu 

articolul 36 alineatul (1) litera (h), cu 

  

58. Se reflectă deținerile directe și indirecte 

de capital al entităților din sectorul 

financiar în care banca nu deține o 

investiție semnificativă (valoare sub 

pragul de 10% și excluzând pozițiile 

scurte eligibile) în conformitate cu p.30 

Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

articolele 45 și 46, cu articolul 56 litera (c), 

cu articolele 59 și60, cu articolul 66 litera 

(c) și cu articolele 70 și 69 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

subp. 7), p.55-61 p.90-95, p.100 

subp.3) și p.104-109 din Regulamentul 

109/2018 

 

 

  

73. Deținerile directe și indirecte de către 

instituție a unor instrumente de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază ale entităților din 

sectorul financiar în care instituția deține 

o investiție semnificativă (valoare sub 

pragul de 10% și excluzând pozițiile 

scurte eligibile) în conformitate cu 

articolul 36 alineatul (1) litera (i) și cu 

articolele 45 și 48  din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013. 

 

 

  

59. Se reflectă deținerile directe și indirecte 

ale băncii de instrumente de fonduri 

proprii de nivel 1 de bază ale entităților 

din sectorul financiar în care banca 

deține o investiție semnificativă 

(valoare sub pragul de 10% și 

excluzând pozițiile scurte eligibile) în 

conformitate cu p.30 subp. 8), p.55 și 

p.63-67 din Regulamentul 109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

74. [Câmp vid în contextul Regulamentului 

(UE) nr.575/2013] 

 

 

      



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

  

75. Creanțele privind impozitul amânat 

rezultate din diferențe temporare [valoare 

sub pragul de 10%, excluzând obligațiile 

fiscale aferente atunci când sunt 

îndeplinite condițiile de la articolul 38 

alineatul (3)] în conformitate cu articolul 

36 alineatul (1) litera (c) și cu articolele 38 

și 48 din Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  

60. Se reflectă creanțele privind impozitul 

amânat rezultate din diferențe 

temporare (valoare sub pragul de 10%, 

excluzând obligațiile fiscale aferente 

atunci când sunt îndeplinite condițiile 

de la p.40 din Regulamentul 109/2018) 

în conformitate cu p.30 subp. 3), p.38-

43, p.63 - 67 din Regulamentul 

109/2018. 

 

 

Compatibil    

  

76. Ajustările pentru riscul de credit incluse 

în fondurile proprii de nivel 2 ținând cont 

de abordarea standardizată în 

conformitate cu articolul 62 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  

61. Se reflectă ajustările pentru riscul de 

credit incluse în fondurile proprii de 

nivel 2 ținând cont de expunerile care 

fac obiectul abordării standardizate 

(înainte de aplicarea plafonului) în 

conformitate cu p.96 subp.3) din 

Regulamentul 109/2018. 

 

 

Compatibil    

    Compatibil    



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

77. Plafon pentru includerea ajustărilor pentru 

riscul de credit în fondurile proprii de nivel 

2 potrivit abordării standardizate în 

conformitate cu articolul 62 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

62. Se reflectă plafonul pentru includerea 

ajustărilor pentru riscul de credit în 

fondurile proprii de nivel 2 conform 

abordării standardizate în conformitate 

cu p.96 subp.3) din Regulamentul 

109/2018. 

 

 

  

78. Ajustări pentru riscul de credit incluse în 

fondurile proprii de nivel 2 ținând cont de 

expunerile care fac obiectul abordării 

bazate pe ratingurile interne în 

conformitate cu articolul 62 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  Incompatib

il 

Va fi transpusă după 

aprobarea cadrului de 

reglementare cu privire la 

tratamentul riscului de piață 

potrivit abordării IRB 

  

  

79. Plafon pentru includerea ajustărilor pentru 

riscul de credit în fondurile proprii de nivel 

2 potrivit abordării bazate pe ratingurile 

interne în conformitate cu articolul 62 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

  Incompatib

il 

Va fi transpusă după 

aprobarea cadrului de 

reglementare cu privire la 

tratamentul riscului de piață 

potrivit abordării IRB 

  



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

  

80. Plafon actual pentru instrumentele de 

fonduri proprii de nivel 1 de bază care fac 

obiectul unor modalități de eliminare 

progresivă în conformitate cu articolul 484 

alineatele (2) și (5) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013. 

 

 

  Incompatib

il 

Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  

  

81. Suma exclusă din fondurile proprii de 

nivel 1 de bază din cauza plafonului 

(depășire a plafonului după răscumpărări 

și scadențe) în conformitate cu articolul 

484 alineatul (3) și cu articolul 486 

alineatele (2) și (5) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013. 

 

 

  Incompatib

il 

Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  

  

82. Plafon actual pentru instrumentele de 

fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care 

  Incompatib

il 

Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

  



  

 

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

fac obiectul unor modalități de eliminare 

progresivă în conformitate cu articolul 484 

alineatul (4) și cu articolul 486 alineatele 

(3) și (5) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013. 

 

 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  

83. Suma exclusă din fondurile proprii de 

nivel 1 suplimentar din cauza plafonului 

(depășire a plafonului după răscumpărări 

și scadențe) în conformitate cu articolul 

484 alineatul (4) și cu articolul 486 

alineatele (3) și (5) din Regulamentul (UE) 

nr.575/2013. 

 

 

  Incompatib

il 

Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  

  

84. Plafon actual pentru instrumentele de 

fonduri proprii de nivel 2 care fac obiectul 

unor modalități de eliminare progresivă în 

conformitate cu articolul 484 alineatul (5) 

și cu articolul 486 alineatele (4) și (5) din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

  Incompatib

il 

Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  



  

 

  

  

 

 4. Prevederile și cerințele reglementărilor 

comunitare  

(capitolul, articolul, paragraful) 

 5. Prevederile actului normativ național 

 (articolul, subparagraful, punctul etc.)  

6. Diferențe 

(compatibil/ 

incompatibil

) 

7. Motivele ce explică 

faptul că proiectul actului 

normativ național este 

parțial compatibil sau 

incompatibil  

8. 

Instituți

a 

responsa

bilă 

9. 

Termen

ul - 

limită de 

asigurar

e a 

compati

bilității 

complete 

a actului 

național 

 1  2 3 4 5 6 

 

 

  

85. Suma exclusă din fondurile proprii de 

nivel 2 din cauza plafonului (depășire a 

plafonului după răscumpărări și scadențe) 

în conformitate cu articolul 484 alineatul 

(5) și cu articolul 486 alineatele (4) și (5) 

din Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

 

 

  Incompatib

il 

Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  

 Anexa VI Formular tranzitoriu pentru publicarea 

informațiilor privind fondurile proprii 

  Incompatib

il 

Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  

 Anexa VII Instrucțiuni de completarea a 

formularului tranzitoriu pentru publicarea 

informațiilor privind fondurile proprii 

  Incompatib

il 

Nu se transpune, deoarece 

nu au fost transpuse 

dispozițiile tranzitorii din 

Regulamentul nr.575/2013. 

  

 


