BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Instrucţiunile din 29.12.2017
privind publicarea indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) în completarea
informațiilor privind administrarea riscului de lichiditate în temeiul articolului 435 din
Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Având în vedere:
- art. 1734 lit. c) și art. 420 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- clarificările cuprinse în Ghidului Autorității Bancare Europene privind publicarea
indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) în completarea informațiilor
privind administrarea riscului de lichiditate în temeiul articolului 435 din Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 (EBA/GL/2017/01) din 21 iunie 2017,
În temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite următoarele instrucţiuni:

1. Prezentele instrucțiuni sunt aplicabile instituţiilor de credit care trebuie să respecte
Instrucțiunile Băncii Naționale a României privind cerințele de publicare în temeiul părții a opta
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și
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societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și care sunt vizate
de Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit și pentru
care Banca Națională a României este autoritate competentă.
2. În scopul respectării cerințelor privind publicarea informațiilor cu privire la administrarea
riscului de lichiditate și pentru a se asigura o structură armonizată pentru publicarea informațiilor
solicitate în temeiul art. 435 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de
credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, instituțiile
de credit prevăzute la pct. 1 au în vedere Ghidul ABE privind publicarea indicatorului de
acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) în completarea informațiilor privind administrarea
riscului de lichiditate în temeiul articolului 435 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
(EBA/GL/2017/01), anexat la prezentele instrucțiuni.
3. Instituțiile de credit prevăzute la pct. 1 trebuie să publice informațiile privind administrarea
riscului de lichiditate conform tabelului prezentat în Anexa I la Ghidul EBA/GL/2017/01.
4. Instituțiile de credit prevăzute la pct. 1 trebuie să publice informațiile despre LCR și
informațiile calitative despre LCR potrivit modelului prezentat în Anexa II la Ghidul
EBA/GL/2017/01, și în condițiile precizate de instrucțiunile din Anexa III a aceluiași ghid.
5. Prin derogare de la pct. 4, o instituție de credit trebuie să publice doar informațiile de pe
rândurile 21, 22 și 23 din modelul de prezentare a informațiilor despre LCR din Anexa II la
Ghidul EBA/GL/2017/01 în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) instituția de credit nu a fost identificată ca instituție globală de importanță sistemică (G-SII);
b) instituția de credit nu a fost identificată ca o altă instituție de importanță sistemică (O-SII).
6. În cadrul pct. 16 din Ghidul EBA/GL/2017/01 în loc de referința la pct. 27 lit. (e) din Ghidul
asupra pragului de semnificație, al proprietății și confidențialității și asupra frecvenței de
publicare specificate la articolele 432 alineatul (1), 432 alineatul (2) și 433 din Regulamentul
(UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2014/14), se va citi ca referință pct. 23 lit. (e) din Ghidul
EBA/GL/2014/14.
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*
Prezentele instrucțiuni intră în vigoare începând cu data de 31 decembrie 2017.

Guvernator
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
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