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Rezumat. Criza financiară a scos la iveală o serie de slăbiciuni şi 

lacune ale supravegherii sistemului financiar. Concluziile diverselor 
rapoarte vizând cauzele crizei, întocmite de organisme şi autorităţi cu 
atribuţii în domeniu, au fost urmate de iniţiativa de reformare a 
arhitecturii de supraveghere la nivelul UE şi de revizuire a cadrului de 
reglementare aferent zonelor pentru care au fost identificate 
vulnerabilităţi semnificative. Pentru evitarea repetării, însă, a unor astfel 
de episoade, care reprezintă un pericol la adresa menţinerii stabilităţii 
financiare, se impune completarea acestor demersuri, prin eforturi ale 
autorităţilor naţionale de supraveghere care să contribuie la creşterea 
eficacităţii activităţii acestora. Devine astfel necesară evaluarea 
riguroasă a eficacităţii activităţii de supraveghere, care reprezintă, în 
opinia noastră, o precondiţie a adoptării acelor decizii strategice care să 
conducă la atingerea obiectivului vizat, respectiv asigurarea stabilităţii 
sistemului financiar. 
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1. Eficacitate versus eficienţă în activitatea de supraveghere bancară 
 
Criza declanşată în 2007, ale cărei efecte sunt resimţite şi în prezent, a 

scos la iveală surse importante de vulnerabilitate ale sistemului financiar global 
şi care, odată activate, au pus în pericol nu numai buna funcţionare a acestuia, 
dar şi stabilitatea sa.  

Totodată, actuala criză a demonstrat că măsurile clasice utilizate de 
autorităţile publice pentru prevenirea sau minimizarea efectelor acesteia nu au 
fost nici suficiente şi nici îndeajuns de eficace, reclamând adoptarea unui nou 
set de măsuri, mult mai profunde şi mai cuprinzătoare, prin care dimensiunea 
ariei vizate să fie extinsă, iar regulile de bună practică şi tehnicile utilizate în 
acest scop să poată contribui la creşterea convergenţei practicilor de 
supraveghere. 

Cadrul de reglementare şi supraveghere a sistemului bancar, existent la 
momentul declanşării crizei, nu a reuşit să asigure soliditatea şi sănătatea 
instituţiilor de credit la un nivel care să nu pună în pericol stabilitatea financiară 
a acestuia. Drept urmare, autorităţile relevante au demarat o serie de reforme 
prin care a fost revizuit întregul cadru de reglementare prudenţială şi reconfi-
gurată întreaga arhitectură de supraveghere a pieţei financiare la nivelul UE.   

În acest context, se pune întrebarea: Cât de eficace este în prezent 
supravegherea sectorului financiar dintr-o ţară şi, respectiv, la nivelul UE ? 

În literatura de specialitate, conceptul de „eficacitate”(1), este definit ca 
semnificând „gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare 
dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al 
activităţii respective”. Din analiza studiilor de specialitate efectuate la nivelul 
structurilor comunitare(2), în contextul actualei crize financiare, am identificat o 
extindere a acestei definiţii, astfel încât sintagma „eficacitate” ar reprezenta 
„atingerea unui raport optim între rapiditatea (viteza) de adoptare a deciziilor 
şi calitatea acestora”. 

Apreciem că semnificaţia conceptului de „eficacitate” devine mai 
cuprinzătoare atunci când este analizat în corelaţie cu un alt concept, şi anume 
acela de „eficienţă”(3) definit ca reprezentând „maximizarea rezultatelor unei 
activităţi în relaţie cu resursele utilizate”.  

În considerarea acestei realităţi, mecanismul de evaluare a eficacităţii şi 
eficienţei activităţii de supraveghere pe care îl propunem are la bază evaluarea 
riscurilor, ca studiu sistematic al tuturor aspectelor susceptibile de a genera 
evenimente nedorite, al mijloacelor de eliminare a acestora, precum şi al 
măsurilor de prevenire sau protecţie aplicabile pentru controlul acestor riscuri. 
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2. Prezentarea elementelor constitutive ale modelului: pilonii modelului 

Pornind de la abordările pe care ni le oferă literatura de specialitate 
privind conceptul de eficacitate, vom încerca în cele ce urmează să proiectăm 
un model de evaluare a eficacităţii şi eficienţei activităţii desfăşurate de 
autoritatea de supraveghere, respectiv Banca Naţională a României. 

 Modelul propus se va sprijini pe instrumentele utilizate, în prezent, în 
realizarea actului de supraveghere, din care: unele sunt directe (sistemul de 
evaluare a instituţiilor bancare – CAAMPL, matricea riscurilor şi sistemul de 
avertizare timpurie); altele indirecte, în structura cărora regăsim testele de 
rezistenţă şi va urmări modul în care aceste instrumente intervin în procesul 
actului de supraveghere. 

Elementele constitutive ale modelului se prezintă după cum urmează: 
 
Pilonul 1 
 Sistemul de evaluare a instituţiilor de credit – CAAMPL – are la bază 

raportările transmise periodic Băncii Naţionale a României de către instituţiile 
de credit, metodologia de evaluare presupunând diagnosticarea ex post a 
instituţiilor de credit prin atribuirea de rating-uri pentru fiecare dintre acestea. 
Sistemul asigură delimitarea băncilor performante de cele cu performanţe mai 
reduse sau aflate în dificultate şi permite orientarea efectivului de personal către 
zonele care prezintă vulnerabilităţi mai mari. Pentru stabilirea rating-urilor, cele 
şase componente ale sistemului sunt evaluate pe o scară de valori cuprinsă între 
1 şi 5, astfel încât 1 reprezintă nivelul cel mai performant, iar 5 nivelul cel mai 
scăzut. Două dintre componente, respectiv calitatea acţionariatului şi 
managementul, reprezintă elemente calitative, evaluate cu ocazia acţiunilor  
on-site, celelalte patru (cantitative), şi anume: adecvarea capitalului, calitatea 
activelor, profitabilitate şi lichiditate fiind evaluate în funcţie de o serie de 
indicatori, pentru care sunt stabilite cinci intervale valorice (pornind de la 
standardele internaţionale, adaptate condiţiilor specifice economiei româneşti) 
şi cinci ratinguri corespunzătoare. Din agregarea ratingului individual al celor 
şase componente rezultă ratingul compus, cu menţiunea că în situaţia în care cel 
puţin uneia dintre componente i-a fost atribuit ratingul 5, atunci ratingul 
compus nu poate fi unul superior, respectiv 1 sau 2. Rating-urile aferente 
componentelor CAAMPL sunt periodic actualizate cu prilejul acţiunilor de 
inspecţie efectuate la sediul instituţiilor de credit. Pe baza datelor agregate ale 
indicatorilor economico-financiari şi de prudenţă bancară este stabilit un rating 
compus pentru sistemul bancar. 
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Pilonul 2 
 Matricea riscurilor conţine o structurare a elementelor de risc, pe două 

mari categorii, respectiv riscuri ale activităţii (riscurile inerente ale operaţiunilor 
băncii) şi riscuri de control (riscurile sistemului de control intern al băncii 
privind capacitatea de diminuare a riscurilor inerente) analizate în contextul 
grupării elementelor de risc în: unităţi semnificative de afaceri – MBU şi unităţi 
semnificative de suport – MSU. Atribuirea rating-urilor aferente unităţilor 
semnificative de afaceri/suport pentru fiecare element de risc are în vedere o 
scală care cuprinde nivelurile: scăzut (S), mediu-scăzut (MS), mediu (M), 
mediu-ridicat (MR) şi ridicat (R), clasificarea riscurilor în una din cele cinci 
categorii menţionate având la bază doi factori, şi anume: probabilitatea ca riscul 
să se materializeze şi impactul asupra băncii în cazul producerii acestuia. 
Finalitatea procesului de evaluare pe baza matricei riscurilor, realizat, într-o 
primă etapă, la nivelul off-site-ului, este marcată de identificarea ariilor de risc. 
Acestea constituie punctul de plecare în evaluările realizate la nivelul activităţii 
on-site, care conduc la întocmirea unei noi matrici, rezultând o versiune 
actualizată a configuraţiei riscurilor semnificative la care instituţia de credit este 
expusă, noul peisaj surprinzând zonele care necesită atenţia autorităţii de 
supraveghere.  
 

Pilonul 3 
 Sistemul de avertizare timpurie asigură creşterea eficacităţii actului de 

supraveghere prin completarea analizelor ex post, realizate cu ajutorul 
sistemului de rating CAAMPL, cu sisteme de previziune care oferă, ex ante, 
indicii privind potenţialele probleme cu care acestea s-ar putea confrunta. Un 
astfel de instrument de avertizare timpurie (engl. early warning system – EWS) 
care îmbină elemente ale analizei calitative cu cele ale analizei cantitative este 
utilizat aşa cum arătam atât la nivel de sistem, cât şi de peer group şi individual. 

 Modelul macroeconomic de testare la stres (Stress testing) reprezintă 
un instrument indirect al supravegherii microprudenţiale şi cel mai important 
instrument al supravegherii macroprudenţiale (Melecky, Pruteanu-Podpiera, 
2010), care permite calcularea impactului simultan al şocurilor 
macroeconomice asupra solvabilităţii instituţiilor de credit, la nivel individual, 
folosind diferiţi factori de risc.  

Rularea acestuia permite estimarea costurilor de recapitalizare pentru 
fiecare instituţie de credit, iar utilizarea rezultatelor obţinute la nivelul activităţii 
de supraveghere microprudenţială confirmă acurateţea semnalelor de avertizare 
a tendinţei iminente de erodare a capitalului, generată de sistemul de avertizare 
timpurie şi, deci, a necesităţii unor infuzii de capital identificate de autoritatea 
de supraveghere. 
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Suplimentar instrumentelor prezentate mai sus,  modelul pe care îl 
propunem se completează în vederea evaluării eficienţei activităţii de 
supraveghere cu analiza paletei instrumentelor de intervenţie, specificate prin 
Legea nr. 312/ 2004 – Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României şi 
sintetizate într-o matrice decizională pentru acţiuni progresive de remediere. 
Aceasta asigură respectarea principiilor de bază privind utilizarea acestor 
instrumente, respectiv progresivitatea, proporţionalitatea şi caracterul 
descurajator. 

3. Abordarea integrată a instrumentelor de supraveghere –  
mijloc de evaluare a eficacităţii activităţii de supraveghere 

Modelul propus are la bază, aşa cum am prezentat mai sus, trei piloni, şi 
anume: Pilonul 1 (Sistemul uniform de evaluare a instituţiilor de credit – 
CAAMPL); Pilonul 2 (Matricea riscurilor) şi Pilonul 3 (Sistemul de avertizare 
timpurie). 

Odată ce au fost descrise componentele constitutive minimale ale 
modelului de evaluare, într-o a doua etapă, este necesară prezentarea 
elementelor care ar putea contribui la îmbunătăţirea acestora, respectiv: 

 
Pilonul 1 
 În legătură cu Sistemul de evaluare a instituţiilor de credit – 

CAAMPL, procesul de determinare a scoring-ului acordat şi pe baza acestuia, a 
rating-ului atribuit fiecărei componente, poate fi îmbunătăţit, cu luarea în 
considerare a următoarelor: 

a) diferenţierea scalelor de valori atribuite indicatorilor utilizaţi în 
determinarea scoring-ului prin ajustarea scalelor specifice componentelor 
CAAMPL, în cazul instituţiilor de credit de importanţă sistemică, dată fiind, pe 
de parte, ponderea deţinută de activele acestora în totalul activelor sistemului 
bancar, iar, pe de altă parte, rolul acestora în ceea ce priveşte stabilitatea 
financiară la nivel de sistem, faţă de intervalele în care pot fi încadraţi aceeaşi 
indicatori,  pentru băncile aflate în peer-groupul băncilor medii şi a celor mici; 

b) completarea mandatului autorităţilor de supraveghere cu o dimensiune 
europeană, aferent supravegherii grupurilor bancare transfrontaliere, va implica 
o mai bună coordonare a acţiunilor întreprinse, dar şi unele posibile externalităţi 
negative, ca urmare a consultării, anterior adoptării unei decizii, cu celelalte 
autorităţi de supraveghere, în speţă cu autoritatea de supraveghere din ţara de 
origine, pentru evitarea unor consecinţe cu impact asupra stabilităţii financiare 
la nivel UE.  
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Pilonul 2 
 Referitor la a doua componentă a modelului propus - matricea 

riscurilor, elementele de noutate vizează: 
− modificarea conceptuală a naturii fondului de informaţii care constituie 

punctul de plecare în evaluarea efectuată în baza matricei riscurilor 
prin aplicarea unor filtre calitative pentru componentele C – Adecvarea 
capitalului şi L – Lichiditate (pentru toate instituţiile de credit), 
sintetizând rezultatul evaluării autorităţii de supraveghere asupra 
completitudinii şi eficacităţii exerciţiilor de stress test derulate de 
acestea, care va ajusta, în continuare, rezultatul evaluării acestor 
componente obţinut după aplicarea filtrului cantitativ (pentru băncile 
de importanţă sistemică), respectiv a ratingului iniţial (pentru băncile 
medii şi mici) din cadrul Pilonului 1. 

În opinia noastră, stress testele ar trebui să devină parte integrantă a 
guvernanţei fiecărei instituţii de credit şi a culturii de management a riscului la 
nivelul acesteia, care, prin raportarea la Principiile privind supravegherea şi 
practicile sănătoase de stress test(4) şi la cele 17 Principii(5) emise de Comitetul 
de la Basel  privind Supravegherea Bancară în anul 2008  (într-o formulă 
revizuită a celor elaborate în anul 2000), asigură un cadru robust şi cuprinzător 
de apreciere a celor două componente mai sus menţionate, respectiv adecvarea 
capitalului şi lichiditatea. 

− completarea rezultatului diagnozei riscurilor care necesită o atenţie 
deosebită, obţinut din matricea riscurilor cu prezentarea trendului 
ataşat acestor riscuri. Avem în vedere introducerea unei noi 
dimensiuni, respectiv identificarea tendinţei riscurilor, care să 
completeze magnitudinea riscurilor evaluate cu o componentă 
dinamică, determinată pe baza evaluării strategiilor de afacere 
elaborate de bancă, a profilului de risc şi, respectiv, a apetitului la risc, 
precum şi luând în considerare reacţia managementului băncii la 
diversele intervenţii ale autorităţii de supraveghere monitorizate la 
nivelul off-site-ului.  

 
Pilonul 3 
 În ceea ce priveşte cea de-a treia componentă a modelului, respectiv 

sistemul de avertizare timpurie, propunerea noastră vizează: 
− implementarea monitorizării în cadrul acestuia a unui sistem expert de 

alarmă, axat pe analiza evoluţiei unui grup de indicatori dedicaţi 
constând în: nivelul creanţelor restante şi îndoielnice la valoare brută, 
în corelaţie cu nivelul provizioanelor, al profitabilităţii şi al 
indicatorului de adecvare a capitalului, care să constituie un factor de 
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semnalizare a unei iminente deprecieri a indicatorului de solvabilitate 
şi, astfel,  a pericolului neîncadrării acestuia în limita minimă 
reglementată de 8% sau în limita anume stabilită de autoritatea de 
supraveghere;  

− luarea în considerare, ca factor de întărire a evaluărilor efectuate în 
cadrul supravegherii microprudenţiale, a rezultatelor stress testelor 
efectuate la nivel macroeconomic, care reprezintă un instrument 
indirect al supravegherii microprudenţiale. 

În sensul acestei propuneri trebuie subliniat că una din lecţiile care trebuie 
învăţate ca urmare a crizei financiare este aceea potrivit căreia supravegherea 
macroprudenţială(6)  nu îşi poate atinge obiectivul decât dacă interacţionează cu 
supravegherea microprudenţială, în timp ce aceasta din urmă nu poate contribui 
la asigurarea stabilităţii financiare fără luarea în considerare, în mod 
corespunzător, a evoluţiilor macroeconomice. Ca atare, utilizarea rezultatelor 
stress testelor la nivel macroeconomic pentru completarea analizelor efectuate 
în activitatea curentă de supraveghere microprudenţială constituie o direcţie 
prioritară pentru îmbunătăţirea supravegherii prudenţiale în ansamblul ei. 

În afară de propunerile prezentate mai sus, vizând modificarea 
instrumentelor, directe şi indirecte, de supraveghere, pentru scopurile proiectării 
modelului, avem în vedere o nouă perspectivă de abordare a instrumentelor de 
intervenţie ale Băncii Naţionale a României, respectiv, de această dată, ca 
mijloc de consolidare a rezultatului evaluării eficacităţii, prin analiza activităţii 
de supraveghere, în relaţie cu resursele utilizate (n.n. – modul de exercitare a 
prerogativelor statutare raportat la magnitudinea deficienţelor/disfuncţiilor 
identificate). 

4. Mecanismul de evaluare a eficacităţii activităţii de supraveghere 
prudenţială  

În scopurile rulării mecanismului propus a fost simulată o bază de date 
cuprinzând un număr de instituţii de credit şi o structură(7) a acestora care 
respectă situaţia reală, aferent fiecăreia din  perioadele analizate(8). Pentru 
simplificarea prezentării, şi totodată a facilitării urmăririi modului de 
desfăşurare a modelului de evaluare, vom selecta două instituţii de credit, din 
care una de importanţă sistemică, denumită, în continuare, Banca 1, şi cea de a 
doua din categoria celor de mărime medie şi mică, denumită Banca 2. 

Astfel, analizele efectuate în cadrul Pilonului 1, cu luarea în considerare a 
modificărilor prezentate în secţiunea anterioară, respectiv aplicarea filtrului(9) 
cantitativ, vor conduce în cazul Băncii 1 la modificarea ratingurilor obţinute în 
sistemul iniţial CAAMPL, după cum urmează: 
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 pentru componenta A – Calitatea activelor, de la 4 la 5; 
 pentru componenta P – Profitabilitate de la 3 la 4; 
 pentru componenta L – Lichiditate de la  3 la 4. 

Pentru celelalte componente, ratingurile rămân neschimbate, respectiv: 
 pentru componenta C – Adecvarea capitalului 2; 
 pentru componenta A – Acţionariat 1; 
 pentru componenta M – Management 2. 

În continuare, în cadrul Pilonului 2, ratingurile aferente derulării etapei 
anterioare sunt influenţate pe componentele C – Adecvarea capitalului şi  
L – Lichiditate cu cele două filtre calitative, precum şi cu rezultatul analizelor off-
site şi on-site, în contextul rulării matricei riscurilor, pentru celelalte componente.  

Această etapă are ca finalitate, în cazul băncii în discuţie, semnalarea unei 
tendinţe de creştere a expunerii la riscul de credit şi lichiditate, chiar dacă 
ratingul obţinut prin cumularea rezultatului evaluărilor anterioare se menţine. 
Asociat semnificaţiei sale, ratingul astfel obţinut constituie un element de 
diagnoză a magnitudinii riscurilor şi stă la baza stabilirii formulei de intervenţie 
a autorităţii de supraveghere, susţinută, totodată, şi prin rezultatul dat de 
aplicarea sistemului de avertizare timpurie, precum şi de cel al exerciţiilor 
testelor de rezistenţă, ambele efectuate în baza Pilonului 3. 

 Astfel, utilizarea acestor două instrumente de supraveghere a confirmat 
manifestarea  tendinţei de creştere a riscului de credit, aşa cum a fost 
identificată în contextul derulării matricei riscurilor din cadrul pilonului 2 şi, 
totodată, a indicat existenţa unui fenomen de erodare a capitalului şi necesitatea 
intervenţiei autorităţii de supraveghere. 

 Modelul de evaluare a eficacităţii propus presupune analiza modului de 
exercitare a prerogativelor statutare ale autorităţii de supraveghere, în contextul 
utilizării matricei decizionale pentru acţiuni progresive de remediere, care 
funcţionează pe principiul unei abordări graduale şi adaptată gravităţii riscurilor 
identificate.  

Concret, în cazul Băncii 1, intervenţia s-a materializat în: 
 impunerea unor măsuri care să conducă la reducerea riscului de 

concentrare a surselor de finanţare şi îmbunătăţirea structurii acestor 
surse, pe maturităţi, vizând o mai bună corelare a acestora cu nevoile 
de finanţare; 

 impunerea unei măsuri care permite o monitorizare mai atentă a 
evoluţiei indicatorului de solvabilitate, prin raportarea lunară faţă de 
frecvenţa trimestrială impusă prin cadrul de reglementare, coroborat cu 
măsura de menţinere a unui nivel minim al indicatorului de 
solvabilitate de 10%, superior limitei minime reglementate. Această 
măsură a acordat instituţiei de credit flexibilitate în adoptarea acelor 
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soluţii care să asigure conformarea la cerinţa autorităţii de 
supraveghere, care se putea realiza fie prin îmbunătăţirea structurii 
activelor ponderate în funcţie de risc, fie prin măsuri de creştere a 
nivelului fondurilor proprii, pe cele două componente: fonduri proprii 
de nivel 1 (de exemplu, infuzie de capital) sau fonduri proprii de nivel 
2 (contractarea unor împrumuturi subordonate, eficientizarea portofo-
liului de participaţii) etc. 

Rezultatul parcurgerii etapelor descrise anterior asigură fondul de 
informaţii asupra căruia se aplică criteriile de evaluare a eficacităţii activităţii de 
supraveghere. 

Astfel, prin aplicarea unui prim criteriu, la nivel individual, aferent acestei 
categorii de bănci de importanţă sistemică, s-a constatat neîncadrarea ei în clasa 
de rating 5. Evaluarea eficacităţii este completată cu analiza demersurilor  
întreprinse de autoritatea de supraveghere,  constatându-se că niciuna din 
măsurile impuse de aceasta nu a fost contestată la Consiliul de administraţie al 
Băncii Naţionale a României. Oportunitatea aplicării măsurilor impuse a fost 
demonstrată şi prin faptul că acestea şi-au atins efectul scontat, disfuncţiile 
înregistrate pe componenta lichiditate şi măsurile adoptate au condus la 
îmbunătăţirea ratingului de la 4 la 3, iar cele dispuse în vederea limitării 
efectelor tendinţei de erodare a capitalului s-au concretizat în menţinerea unui 
rating 2, aferent componentei C – Adecvarea capitalului. 

În contextul modelului propus, cele de mai sus demonstrează că în cazul 
Băncii 1 activitatea desfăşurată de autoritatea de supraveghere poate fi 
considerată că a îndeplinit criteriile de eficacitate. 

Această concluzie este întregită, potrivit modelului propus, cu cea de-a 
doua dimensiune a evaluării activităţii de supraveghere, respectiv „eficienţa”, 
care în cazul băncii analizate este evidenţiată prin aceea că măsurile impuse au 
fost în linie cu cele trei principii aplicabile instrumentelor de intervenţie, 
respectiv să fie proporţionale, descurajatoare şi eficiente, demonstrând 
maximizarea rezultatelor activităţii în relaţie cu resursele utilizate.  

În cazul Băncii 2 – din categoria instituţiilor de credit de dimensiune 
medie şi mică, selectate în scopul evidenţierii funcţionării modelului propus, se 
parcurg aceleaşi etape ca şi în cazul Băncii 1, cu următoarele menţiuni: 

Aferent Pilonului 1, nu s-au înregistrări modificări ale ratingului pe 
componente faţă de sistemul iniţial întrucât în cazul acestei bănci nu este 
aplicabil filtrul cantitativ.  

În ceea ce priveşte Pilonul 2, din aplicarea filtrelor calitative pe 
componenta C – Adecvarea capitalului şi, respectiv, L – Lichiditate, s-a constatat 
deteriorarea cu o clasă a ratingului iniţial atribuit componentei C, care a devenit 4 
faţă de 3 şi menţinerea aceluiaşi rating pentru componenta L, respectiv 2. 
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Aceste ratinguri au fost susţinute şi de evaluarea pe baza matricei 
riscurilor, ca urmare a analizelor realizate în cadrul activităţii de supraveghere 
on-site şi off-site, precum şi de instrumentele prezentate în cadrul Pilonului 3. 

Faţă de magnitudinea riscurilor astfel identificate, în special pe 
componenta privind C - Adecvarea capitalului, pe lângă tipul de măsuri 
adoptate în cazul Băncii 1, pentru Banca 2, a fost necesară o intervenţie care să 
producă efecte imediate, respectiv infuzie de capital social într-un termen bine 
stabilit. 

Fondul de informaţii astfel obţinut a permis în cadrul modelului proiectat 
evaluarea eficacităţii activităţii de supraveghere. Astfel, în cazul acestei bănci, 
niciuna din măsurile impuse de autoritatea de supraveghere nu a fost contestată 
la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României. Oportunitatea 
aplicării măsurilor impuse a fost demonstrată şi prin faptul că acestea şi-au atins 
efectul scontat, în sensul că disfuncţiile înregistrate pe componenta C – 
Adecvarea capitalului şi măsurile adoptate au condus la îmbunătăţirea ratingului 
de la 4 la 3. 

În contextul modelului propus, cele de mai sus demonstrează că şi în 
cazul Băncii 2 activitatea desfăşurată de autoritatea de supraveghere poate fi 
considerată că a îndeplinit criteriile de eficacitate. Ca şi în cazul celeilalte bănci 
analizate, a rezultat că măsurile impuse au fost în linie cu cele trei principii 
aplicabile instrumentelor de intervenţie, respectiv să fie proporţionale, eficiente 
şi cu caracter disuasiv, demonstrând maximizarea rezultatelor activităţii în 
relaţie cu resursele utilizate şi pe această cale eficienţa activităţii desfăşurate.   

Pentru evaluarea eficacităţii de ansamblu a activităţii desfăşurate de 
autoritatea de supraveghere, respectiv de Banca Naţională a României, modelul 
propus a fost rulat pentru baza de date prezentată la începutul capitolului, 
permiţând astfel obţinerea unui rating compus la nivel de sistem şi pe 
elementele sale componente asupra cărora se aplică aceleaşi condiţii ca şi în 
cazul celor două bănci prezentate, la care se adaugă un criteriu suplimentar, 
respectiv neînregistrarea unei deprecieri a ratingului atribuit cu mai mult de 
două clase. Modelul permite astfel identificarea răspunsului la întrebarea dacă 
„s-a făcut ceea ce trebuia” sau „măsurile adoptate au fost implementate 
corespunzător”, respectiv dacă rezultatul efectiv produs ca urmare a 
implementării acestora a atins efectul proiectat sau dacă mandatul asumat de 
Băncii Naţionale a României a fost realizat.  

Totodată, modelul permite completarea acestei dimensiuni cu cea privind 
analiza eficienţei activităţii de supraveghere care asigură răspunsul la întrebarea 
dacă „mijloacele utilizate au fost folosite corespunzător”. Şi în acest caz, se 
parcurge  aceeaşi metodologie prezentată pentru cele două instituţii de credit 
analizate. 
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Concluzii 

Considerăm că, prin modelul propus, se asigură un cadru coerent prin care 
instrumentele directe şi indirecte aflate la dispoziţia autorităţii de supraveghere 
sunt reunite şi angrenate într-un mecanism care permite evaluarea eficacităţii şi 
eficienţei activităţii acesteia. 

În contextul proiectării  modelului, analiza modului de utilizare a paletei 
instrumentelor de intervenţie raportat la dimensiunea riscurilor identificate, 
reflectată în rating-ul agregat la nivel de sistem şi pe componente, aduce o 
contribuţie însemnată la finalitatea procesului de evaluare a eficacităţii. În  
cadrul iniţiativelor postcriză adoptate la nivel comunitar pentru eliminarea 
slăbiciunilor şi a disfuncţiilor care au contribuit la ameninţarea stabilităţii 
sistemelor financiare ale statelor membre, apreciem că elaborarea modelului pe 
care l-am propus în prezentul studiu reprezintă o etapă fundamentală a 
procesului de evaluare a eficacităţii şi eficienţei activităţii de supraveghere, 
demarat la nivelul autorităţilor naţionale de supraveghere, în scopul luării 
deciziilor care să conducă la asigurarea viabilităţii şi funcţionării sistemului 
bancar. 

 
 

 Note 
 

(1) Confom Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.18/2009 privind cadrul de 
administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării 
capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţii acestora (publicat în MO  
nr. 630(23 septembrie 2009), cu modificările şi completările ulterioare, art. 2, alin. (2) lit. y. 

(2) Vezi European Commission, „Communication from the Commission- From financial crisis 
to recovery.- A European framework for action” Bruxelles, 29.10.2008/COM (2008)706 
final. 

(3) Vezi Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009 privind cadrul de administrare 
a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri 
şi condiţiile de externalizare a activităţii acestora (publicat în MO nr.630(23 septembrie 
2009), cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin (2) lit. z. 

(4) Conform Basel Committee on Banking Supervision, „Principle for Sound Stress Testing and 
Supervision”, January 2009. 

(5) Conform Basel Committee on Banking Supervision, „Principles for Sound Liquidity Risk 
Management and Supervision” , Septembrie 2008. 

(6) Vezi FSI World, Issue 32, „Achieving Good Regulatory Outcomes:The Way Forward”, 
November 2010 

(7) Structură în funcţie de distribuţia pe cele trei categorii de bănci în funcţie de dimensiune: 
bănci mari, medii şi mici 

(8) În cazul exemplului prezentat, analiza a vizat anul 2009.  
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(9) Aferent Pilonului 1, dat fiind faptul că cel de-al doilea filtru propus, respectiv completarea 
mandatului autorităţilor de supraveghere cu o dimensiune europeană inclusiv prin luarea în 
considerare a prerogativelor Autorităţii Bancare Europene, nu a fost încă exersat.  
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