
Nr. ……………. Data ...…………………

FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE

pentru luna ……………………… anul ……………

Persoană declarantă ………………………………………………………………….

Cod ……………………………………………………….

Secțiunea 1  - lei -
Sume 

datorate

Tip garanție

Valoarea 

garanției - 

Total

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

2 3 4 1 2

a b

Total Total

RISC INDIVIDUAL

(11.1 + 11.2)

TOTAL SUME 

RESTANTE

…

Secțiunea 2

(0) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

Secțiunea 3

Etape ale dării 

în plată

Data etapei dării 

în plată

(0) (46) (47) (48) (49)

1 2

Persoană acreditată

Factorul de 

conversie 

asociat părții 

extrabilanțier

e

Expunerea la 

riscul de 

credit

Valoarea 

activului 

ponderat la 

risc (RWA)

Identificator

Cod 
risc

Tip 

risc

Stare 

credit

Stadiul de 

depreciere

Ajustări pentru 

pierderi 

așteptate/ajustă

ri pentru 

depreciere

Tip ajustări 

pentru pierderi 

așteptate/ajustări 

pentru depreciere

Dobânzi 

penalizatoare - 

sume

Rata 

anualizată a 

dobânzii 

aplicată 

creditului

Dobânda 

anuală 

efectivă 

(DAE)

LTV - 

Raportul 

valoarea 

creditului pe 

garanții

Credite scoase în 

afara bilanţului - 

Creanţe ataşate 

şi sume de 

amortizat

Credite scoase 

în afara 

bilanţului - 

Creanţe ataşate 

acumulate după 

scoaterea în 

afara bilanţului

Credite 

scoase în 

afara 

bilanțului - 

Principal

Sume restante
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1

Tip raportare

…

Garanții

Termen de 

acordare

Carduri

și leasing

Serviciul 

datoriei

(11)(8)

Restructurare
Comportament 

credit

Nr.

crt.

Cod 

unitate

Cod de 

identificare 

debitor

Sume 

acordate
Valută Cod CRC

utilizate neutilizate

Data acordării Data scadenţei

Credit/angajament 

luat împreună cu 

alţi debitori

Nr.

crt.

Clasă 

rating

Probabilitate de 

nerambursare

Expuneri 

neperformante

Improbabilitate 

de plată

Tip garanție 

imobiliară

Stare de 

nerambursare

Credite 

depreciate

Suma 

de plată 

lunară

 - Total

Categoria de 

clasificare

Valoare 

garanție 

imobiliară

Credit 

nou/vechi

Tip operațiune 

credit

Suma de 

plată 

lunară

- Principal

Suma 

de plată lunară

- Dobândă

Suma 

restantă

- Dobânzi

(50)

 Darea în plată

Nr.

crt.
Locuință

Valoare 

garanție 

imobiliară 

supusă 

executării silite

Valoare 

obținută din 

executarea 

silită a 

garanției 

imobiliare

Modificare 

valută

F3 A 


