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                                             INTRODUCERE 

Întrucât activitatea de creditare ocupă rolul primordial în orice instituţie bancară se 
impune necesitatea studiului şi analizei sale prin parcurgerea unor trepte atât la nivel 
microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic. Parcurgerea temei, care vizează riscurile în 
activitatea bancară în general, şi în cea de creditare în special, devine cu atât mai interesantă cu 
cât modul de abordare al acestora la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene tinde spre 
un numitor comun, şi anume Acordul Basel II.  

Pornind de la aceste premise, am considerat deosebit de importantă alegerea unei teme 
de cercetare ce vizează riscurile în activitatea de creditare, punând accent pe analiza bonităţii 
clienţilor atât în cadrul deciziei de creditare în vederea asumării riscului de credit, cât şi în 
determinarea performanţelor financiar-bancare, definind totodată relaţia risc – performanţă în 
activitatea bancară.  

Dată fiind complexitatea riscurilor existente în activitatea bancară în general, şi a 
riscului de credit în special, bonitatea clienţilor reprezintă un domeniu deosebit de important, 
de cercetare şi aplicare, ţinând  seama şi de stadiul actual de dezvoltare a sistemului bancar 
românesc şi de încercările de aliniere a acestuia la cerinţele impuse de Uniunea Europeană 
materializate în prevederile Acordului Basel II. 

Obiectivele temei de cercetare, expuse în lucrarea de faţă, sunt orientate îndeosebi spre: 
-   prezentarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor care permit aprecierea situaţiei            
    financiare şi a  performanţelor unei întreprinderi; 
-   prezentarea sistemului de indicatori ai bonităţii financiare a societăţilor comerciale; 
-   metodele bancare de analiză a riscului de faliment; 
-   metode nefinanciare de analiză a riscului de faliment; 
-   funcţii scor de determinare a bonităţii clienţilor;  
-   locul şi rolul indicatorilor calitativi în aprecierea bonităţii clienţilor; 
-   implicaţiile arieratelor asupra bonităţii clienţilor; 
- valorificarea informaţiilor contabile în activitatea de creditare prin prisma evaluării 

bonităţii solicitanţilor de credite; 
- formularea unor soluţii posibile pentru creşterea obiectivităţii sistemelor de apreciere 

a bonităţii, utilizate de instituţiile de credit în vederea asumării conştiente a riscurilor;  
- poziţionarea României în raport cu celelalte ţări membre ale Uniunii Europene în ceea 

ce priveşte modul de abordare a riscurilor în activitatea bancară; 
Obiectivele menţionate mai sus reflectă faptul că lucrarea este o cercetare 

interdisciplinară axată pe un element fundamental de maximă actualitate ce 
caracterizează activitatea bancară, şi anume: riscul, scopul său fiind, în esenţă, acela de a 
evidenţia rolul şi importanţa bonităţii clienţilor în managementul riscului de creditare. 

Studii în ceea ce priveşte bonitatea clienţilor în managementul riscului de creditare se 
regăsesc în lucrări precum: “Monedă şi credit”  de T. Roşca, “Metode şi tehnici bancare” de I. 
Trenca, “Gestiunea riscurilor bancare” de L. Roxin, “Management bancar” de M. Stoica, 
“Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare” de I Mihai sau “Managementul riscului 
bancar” de I. Niţu. 

Studiile de caz pleacă de la situaţiile financiare, respectiv bilanţul şi contul de profit şi 
pierdere al unei societăţi comerciale, şi încearcă să transpună aceste elemente în sistemele 
de analiză a bonităţii solicitanţilor de credit ale celor trei societăţi bancare cu scopul de a 
identifica preferinţa pentru risc sau aversiunea faţă de risc a acestora reflectată practic 
de gradul de permisivitate al normelor lor de creditare. Aceste studii de caz cuprind practic 
o analiză de indicatori economico-financiari, dar şi o apreciere a laturii calitative a societăţii în 
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discuţie, materializată practic în încadrarea viitorului debitor în una din categoriile de 
performanţă financiară reglementate (de la A până la E). Pe baza analizei fiecărui set de 
indicatori cantitativi şi calitativi, şi a comparaţiilor făcute între sistemele de evaluare utilizate 
de cele trei instituţii de credit, acestea vor putea fi clasificate în ordine crescătoare în funcţie de 
preferinţa pentru risc, desprinzându-se totodată o serie de concluzii . În urma acestor studii şi a 
concluziilor desprinse prin prezenta lucrare se încercă totodată şi propunerea elaborării de către 
instituţiile de credit a unui sistem de indicatori calitativi comensurabili care să includă 
elemente de evaluat precum vechimea agentului economic în segmentul de activitate respectiv, 
experienţa şi vechimea acţionariatului şi a managementului, istoricul relaţiei de creditare şi al 
datoriilor către stat, gradul de tehnologizare exprimat prin vechimea echipamentelor în dotare 
etc. Printr-un astfel de sistem chiar dacă nu s-ar putea elimina integral, cel puţin s-ar diminua 
caracterul subiectiv specific acestor indicatori calitativi, conferindu-i-se astfel o credibilitate 
mult mai realistă întregului mod de analiză a bonităţii solicitanţilor de credite. 

În prezent, pe plan internaţional, responsabilitatea privind menţinerea sub control a 
riscurilor activităţii băncilor pe pieţele financiare a fost redefinită ca un parteneriat între 
instituţiile de reglementare şi cei ce acţionează efectiv pe aceste pieţe. De asemenea, în ultimii 
ani a apărut conceptul de guvernanţă corporatistă care joacă un rol primordial în evaluarea şi 
diminuarea riscurilor financiare printr-o gestionare eficientă a acestora în condiţiile unui 
parteneriat cu roluri precise în evitarea, diminuarea şi administrarea acestor riscuri. Acest 
parteneriat este format din instituţiile de reglementare şi supraveghere, acţionarii băncilor, 
consiliul de administraţie, managementul executiv, auditul intern, auditul extern şi clienţii 
băncii. 
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CAP. I. 

BONITATEA CLIENTULUI CREDITAT-OBIECTIV CENTRAL AL ANALIZEI  

DOCUMENTAŢIEI DE CREDIT 

 

Analiza economico-financiară are numeroase aplicaţii practice, vizând o gamă largă de 
utilizatori, standingul financiar, diagnosticul financiar constituind modalităţi tehnice de 
determinare a bonităţii clientului în procesul creditării. 

La baza analizelor mai sus menţionate se află un suport informaţional1 menit să 
contribuie la o analiză diagnostic de ansamblu.Din cadrul acestui suport informaţional putem 
aminti: 

A.Documente statutare; 
 B.Documente financiare; 

C.Alte informaţii; 
D.Plan al afacerii; 

Alte documente pentru analiza investiţiilor. 

  O etapă extrem de importantă pentru efectuarea analizei bonităţii clienţilor, o constituie 
verificarea prealabilă a documentelor prezentate de solicitant, pentru a proba legalitatea 
acestora şi a constitui o platformă de plecare în aprecierea bonităţii clientului şi apoi, în 
negocierea termenilor în care urmează a se efectua creditarea. 

Bonitatea clienţilor este o stare de încredere şi arată calitatea activităţii desfăşurată de 
clienţi într-o perioadă precedentă, în prezent, dar mai ales în perspectivă, apreciată ca urmare a 
efectuării de către bănci a unei analize temeinice , atât de natură economico-financiară, cât şi 
de natură nefinanciară. 
Performanţele financiare reflectă potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei entităţi 
economice, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi (indicatori 
economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale şi periodice), şi 
calitativi. 
         În procesul creditării conform Regulamentului B.N.R. nr.3/20092, factorii cantitativi se 
vor referi în principal la următorii indicatori: de lichiditate, de solvabilitate,de profitabilitate, şi 
de risc,inclusiv riscul valutar, iar factorii calitativi se vor referi cel puţin la aspecte legate de 
modul de administrare a entităţii economice, de calitatea acţionariatului, de garanţiile primite 
(altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de debitor), de condiţiile de 
piaţă în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. 
       Cunoaşterea activităţii desfăşurate de client3 în perioada anterioară, precum şi a 
prevederilor pentru viitor, dau posibilitatea băncii, pe de o parte să ofere acestuia serviciile şi 
produsele bancare adecvate, iar pe de altă parte să ia măsuri pentru diminuarea şi prevenirea 
                                                        
1 M. Bătrâncea, L. Bătrâncea-Standing Financiar-bancar, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2006, 
pag. 10-12 
2 Regulament BNR nr.3/2009 – M.O. 200/2009 
 
3 Clara Ursuleac – Riscul în activitatea de creditare a agenţilor economici – BCR, 2003 pag.5 
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riscului în vederea recuperării creditelor şi a încasării dobânzilor. În consecinţă, în vederea 
protejării fondurilor proprii şi a celor atrase, banca are datoria de a-şi selecţiona judicios clienţii, 
deoarece performanţele ei depind de eficienţa cu care sunt acordate creditele. Garanţia cea mai 
de preţ pentru bancă trebuie să fie bonitatea clienţilor şi nu garanţiile materiale. 
 
Cel mai frecvent sunt calculaţi şi utilizaţi următorii indicatori de bonitate4: 

 
                                                                                      active curente 

 rata curentă a lichidităţii  =                                x 100 
                                                                                    pasive curente 
 
                                                                                       
                                                                                profit de exploatare 

  marja de exploatare  =                        x 100 
                                                                                    cifra de afaceri 
 

   profit net 
 marja netă   =                               x 100 

cifra de afaceri                  
 
                                                                 capitaluri împrumutate (atrase) 

 grad de îndatorare  =                                      x 100 
                                                                          active total 
 
                                                                                     cifra de afaceri 

 rotaţia activelor curente  =                                                            
                                                                             active curente (salarii medii) 
 
                                                                     costuri de exploatare af. cifrei de afaceri 

 rotaţia stocurilor  = 
                                                                                            stocuri medii 
   

 Alături de performanţele economico-financiare, un alt aspect luat în considerare de bănci 
pentru a încadra un client într-o anumită categorie de bonitate, îl reprezintă serviciul 
datoriei, prin care se defineşte capacitatea debitorului de a-şi onora datoria la scadenţă,  
exprimat ca număr de zile de întârziere la plată de la data scadenţei. 
Deşi este apreciat pe trecut, el pune în valoare comportamentul clientului în relaţia cu 
banca, moralitatea şi responsabilitatea pe care acesta o investeşte în această relaţie de 
parteneriat. 

 Conform Regulamentului BNR nr.3/2009, încadrarea clienţilor în categorii de bonitate 
se va face după serviciul datoriei astfel: 
 categoria “standard” în cazul în care clientul nu are rate nerambursate şi dobânzi 

neachitate mai vechi de 15 zile; 

                                                        
4 Ioan Trenca – Metode şi tehnici bancare – Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca 2002 – pag. 

188 
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 categoria “în observaţie” în cazul în care ratele scadente şi dobânzile sunt achitate cu o 
întârziere de 16-30 zile ; 

 categoria “substandard” în cazul în care ratele scadente şi dobânzile neachitate au o 
întârziere de  31-60 zile; 

 categoria “îndoielnic”, în cazul în care ratele şi dobânzile au o întârziere de 61-90 zile;  
 categoria “pierdere” – clientul are datorii restante mai vechi de 90 zile şi este în 

imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile. 
 
 
 

INDICATORI CANTITATIVI AI BONITATII 
 

În activitatea de programare financiară, de analiză şi control a fenomenelor financiare din 
economia românească regăsim 4 grupe de indicatori cu destinaţii precise privind aprecierea bonităţii 
financiare a firmelor 5 :        

A. indicatori ai situaţiei financiare a societăţilor comerciale; 

B. indicatori ai gestiunii resurselor; 
C. indicatori ai randamentului financiar şi rentabilităţii; 

D. indicatori ai valorii de piaţă a societăţilor comerciale. 
 

      ROLUL ŞI IMPORTANŢA ASPECTELOR NEFINANCIARE ÎN  EVALUAREA 
BONITĂŢII CLIENŢILOR 
 

Aspectele nefinanciare 6 vizează credibilitatea clientului, ca element psihologic esenţial 
cu privire la formarea de către bancă a convingerilor referitoare la calităţile morale şi 
profesionale ale conducerii agenţilor economici a reputaţiei privită prin prisma calităţii 
produselor şi modului de îndeplinire a obligaţiilor cu partenerii de afaceri. 

Factorii nefinanciari (calitativi) ai activităţii clienţilor pot fi: 

1.Interni 
2.Externi 
Factorii interni se referă la: 
 a)Calitatea managerială (pregătirea profesională, prestigiul, experienţa, succesiunea, 

structura conducerii, calitatea sistemului informaţional, perioada de rotaţie a conducerii, etc.) 
b)Structura acţionariatului 

            c)Calitatea activităţii clientului (existenţa şi viabilitatea planului de afaceri, evoluţia 
activităţii, caracterul activităţii, sfera de activitate, segmentul de piaţă, concurenţii, relaţiile cu 
furnizorii, politica de preţuri, resursele materiale şi umane, etc.) 

                                                        
5I.Trenca,Metode si tehnici bancare.Ed.Casa Cartii de Stiinta-Cluj Napoca,2002 
pag.180 

 
6 T.Roşca – Monedă şi credit, Ed. Altipa, Alba Iulia 2001, pag. 224 
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 d)Strategia (dacă este realistă, realizabilă sau cu risc de eşec, existenţa sau nu a 
planurilor de restructurare şi redresare financiară, modalităţi de realizare) 

e)Istoricul relaţiilor bancare ale persoanei care solicită creditul (mărimea rulajelor 
derulate de client prin unitatea bancară teritorială de la care este solicitat creditul, 
profitabilitatea relaţiilor anterioare ale băncii cu clientul, existenţa unor credite în derulare şi a 
unor contracte de client la alte societăţi bancare). 

 f)Volumul, structura şi gradul de lichiditate al garanţiilor primite; amplasamentul 
bunurilor ipotecate/gajate (mediu rural sau mediu urban, zonă centrală sau periferică) calitatea 
asiguratorului. 

Factorii externi se referă la principalele forme ce acţionează în domeniul respectiv; 
încadrarea activităţii clientului în politica economică generală; poziţia geografică faţă de 
furnizori, clienţi, mijloace de transport; caracteristicile sociale ale pieţelor de desfacere; 
impactul legislaţiei asupra activităţii clientului, etc. 

Pe lângă analiza financiară propriu-zisă bazată pe indicatori financiari selectivi, tot mai 
utilă este şi analiza nonfinanciară folosită din ce în ce mai mult şi în practica bancară din ţara 
noastră. Ea are în vedere aspecte ce nu pot fi surprinse cu ajutorul indicatorilor valorici dar care 
pot contribui la luarea deciziei de creditare, la analiza bonităţii clientului. 

 

CREDIT SCORING - METODĂ UTILIZATĂ DE BĂNCI ÎN DETERMINAREA 

BONITĂŢII CLIENŢILOR CREDITAŢI 

 

Pentru ca modelele de analiza a bonitatii clientilor să capete relevanţă, Mireille Bardos 
consideră că acestea trebuie să îndeplinească câteva condiţii minimale, astfel: 

- „acurateţe în estimarea probabilităţii şi omogenitate între clasele de risc considerate; 
- stabilitate în timp a claselor de risc; 
- dependenţă a mărimii riscului faţă de ciclul economic; 
- stabilitate în tranziţia matricelor de operare; 
- corelarea riscurilor”. 
Grupul de metode rezultate pe seama acestor cercetări poartă denumirea de funcţii scor, 

prin care se apreciază riscul la care se expun investitorul, banca sau întreprinderea în viitor, 
existând în acest sens două categorii esenţiale: 

- funcţii scor bazate pe rapoarte financiare; 
- metode nonfinanciare de predicţie a falimentului. 
 

Funcţiile scor bazate pe rapoarte financiare „constituie metode de diagnostic extern 
care constau în măsurarea riscului la care se expune creditorul, utilizând pentru aceasta analiza 
prin rapoarte”7 sau, aşa cum aprecia Mark Schreiner, reprezintă „măsurarea cantitativă a 
performanţelor şi caracteristicilor unui credit în vederea previzionării performanţelor viitoare 
ale unor credite cu trăsături similare”8. 

Metode de tip scoring au fost elaborate atât în străinătate, cât şi în ţara noastră, existând 
mai multe tipuri: 

                                                        
7 Cristea Horia, Pirtea Marilen, Enache Cosmin, Determinarea situaţiei financiare a întreprinderii. Studii şi 
probleme, Ed. Mirton, Timişoara, 2000, pag.132.  
8 Schreiner Mark, Credit Scoring for Microfinance: Can It Work?, Working Paper, Center for Social 
Development, Washington University in St. Louis, November 2000, pag.1. 
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A. Modele de scoring elaborate în străinătate: Metoda „Credit-Men”, Modelul 
Altman, Metoda Conan-Holder, Modelul Băncii Franţei, Metoda Yves Collongues, Metoda 
Creditului Comercial Francez şi Metoda Econometrică. 

B. Modele de scoring elaborate de economişti români: Modelul Anghel, Modelul 
Băileşteanu, Modelul Ivoniciu şi Modelul Statev.   

 
 Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor de tip ,,A” – o expresie a 
importanţei utilizării aspectelor nefinanciare. 
 

  Riscul de faliment 9a stat în atenţia cercetătorilor din domeniul economic şi nu numai, 
aceştia căutând să prevină falimentul firmelor cu ajutorul unor metode manageriale. 

 Metodele nonfinanciare de predicţie a falimentului au apărut din necesitatea faptului că, pe 
fondul dezvoltării unei afaceri, investitorii sunt interesaţi să cunoască atât şansele de câştig, dar 
şi probabilitatea înregistrării de pierderi. 

 În anii ’60-’70, sub acest impuls, au fost dezvoltate o serie de modele de estimare a 
riscului de faliment, bazate pe rapoarte financiare şi coeficienţi cuantificaţi prin metode 
statistice de determinare. 

La începutul anilor ’90 s-a ajuns la ideea potrivit căreia nu numai elementele de natură 
financiară trebuie avute în vedere, ci şi cele de factură nefinanciară, precum: managementul, 
marketingul, cultura organizaţională, etc. Cele mai remarcabile realizări aparţin, în acest plan, 
lui Reynolds şi Miller, Cooper, Lussier şi Argenti. 

Cu toate acestea, în sectorul bancar, băncile comerciale nu uzitează nici una din 
metodele de scoring ilustrate, dezvoltând variante proprii, inspirate din modelele existente, care 
diferă de la o bancă la alta 

Scorurile de tipul “A” se concentrează pe semnale non-financiare despre eşecul 
companiei. 

În cazul metodei lui Argenti se sugerează că o cauză iniţială a deteriorării activităţii şi a 
falimentului este managementul eronat.Argenti apreciază că aşa-numitele “pericole” materiale 
vor fi regăsite în starea financiară a firmei. 

 

                             Managementul  riscului 

Deficienţe Punctaje 

- Managementul activităţii 
a) în modul de conducere a activităţii 

 

     -director executiv autocrat 4 puncte 

     -directorul executiv este şi preşedintele companiei 4 puncte 

     -în cadrul colectivului de conducere fiecare manager este   specializat 
într-un domeniu şi nu colaborează cu ceilalţi manageri  

2 puncte 

     -colectiv de conducere pasiv 2 puncte 

     -director financiar slab pregătit profesional 2 puncte 
                                                        
9 I. Bătrâncea - Raportări financiare, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2006, pag. 224, 225 
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     -lipsa unor directori adjuncţi specializaţi 2 puncte 

b) în sistemele de contabilitate nu există sau sunt insuficiente:  

     -controlul BVC 4 puncte 

     -planul fluxului de fonduri 4 puncte 

     -sisteme de urmărire a costurilor 4 puncte 

c) modul de adaptare la schimbări      

     -inadecvat în privinţa produselor, tehnologiei, pieţelor de desfacere, 
experienţei angajaţilor, etc. 

15 puncte 

TOTAL deficienţe posibile 43 puncte 

Prag de pericole 10 puncte 

2. Factori de risc  

     -creşterea volumului de activitate peste posibilităţile reale ale 
întreprinderii ceea ce determină apariţia unor nevoi suplimentare de 
numerar în vederea extinderii vânzărilor 

15 puncte 

     -o structură a capitalului necorespunzătoare 15 puncte 

     -investiţii în proiecte prea mari sau prea multe 15 puncte 

TOTAL factori de risc 45 puncte 

Prag de pericole 15 puncte 

3. Simptome de faliment  

     -deteriorarea punctajelor “Z” 4 puncte 

     -contabilitatea “creativă” 4 puncte 

     -semnale nonfinanciare: 3 puncte 

     -diminuarea calităţii produselor;  

     -reducerea vânzărilor  

     -alte semnale 1 punct 

     -zvonuri  

     -demisii  

     -acţiuni în judecată din partea furnizorilor  

TOTAL simptome de faliment posibile 12 puncte 

TOTAL deficienţe, factori de risc şi simptome de faliment 100 puncte 

Prag de pericole aferent acestora 25 puncte 

 

Din datele de mai sus rezultă că un punctaj de până la 25 de puncte inspiră încredere în 
întreprindere indicând că activitatea acesteia este corespunzătoare. 
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                                                 CAP.2 

METODE BANCARE UTILIZATE ÎN EVALUAREA BONITĂŢII 

CLIENŢILOR 

 

 METODA BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A 
 METODA BĂNCII ROMÂNE DE DEZVOLTARE – G.S.G. 
 METODA  BANCPOST 
 METODA RAIFFEISEN BANK  
 METODA BĂNCILOR STRĂINE. 
 

1.STUDIU COMPARATIV AL BONITĂŢII UNUI CLIENT ÎNTRE DOUĂ 

MODELE METODOLOGICE ŞI RAIFFEISEN BANK. 

În practică, politicile de creditare ale instituţiilor de credit sunt foarte diferite, acestea 
utilizând o gamă largă de indicatori cantitativi şi calitativi, pentru determinarea bonităţii 
potenţialilor clienţi, motiv pentru care un agent economic poate fi încadrat de diferite bănci în  
categorii diferite de performanţă financiară, în funcţie de severitatea condiţiilor impuse la 
acordarea de credite. 

Pentru a ilustra acest aspect putem analiza un agent economic prin prisma diferitelor 
condiţii de acordare a creditelor practicate de bănci, punând accent pe diferitele limite de 
încadrare sau chiar pe diferiţii indicatori luaţi în calcul la determinarea ratingului de credit pe 
baza criteriilor cantitative, dar mai ales pe importanţa diferită acordată de instituţiile de credit  
criteriilor calitative, necuantificabile, ce pot sta de asemenea la baza deciziei de creditare. 

Pentru exemplificare, vom analiza cazul unei societăţi comerciale cu profil de comerţ, 
cu reputaţie bună în domeniu, specializată în comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi a 
materialelor de construcţii (cod CAEN – 5153) în ţară, care nu desfăşoară operaţiuni de export, 
fiind considerată astfel eligibilă numai pentru anumite categorii de credite.  

Acţionariatul societăţii este cunoscut de către bancă ca având o putere financiară medie, 
fără să existe alte informaţii privind deteriorarea situaţiei existente a acestuia. Desfăşurându-şi 
activitatea numai pe plan intern, societatea nu se bucură de prestigiu în sfera de afaceri 
internaţională. Managementul este asigurat de acţionarii societăţii care au o experienţă 
profesională şi managerială în domeniu de activitate al firmei mai mică de 2 ani. Echipa de 
conducere, cu abilitate şi experienţă medii are în curs de elaborare o strategie de afaceri pentru 
viitor, în prezent, societatea având stabilite doar obiective pe termen scurt.  

Având în vedere expansiunea accentuată manifestată în domeniul construcţiilor în ţara 
noastră, planurile şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii sunt favorabile, facilitând cel 
puţin menţinerea relativ constantă, dacă nu chiar creşterea cifrei de afaceri în viitor, în ciuda 
condiţiilor de piaţă considerate relativ sezoniere. Societatea deţine o cotă de piaţă medie, 
având un portofoliu concentrat de clienţi şi furnizori de mărime mijlocie, şi dispune de 
infrastructură şi facilităţi de producţie adecvate. Peste 50% din cifra sa de afaceri se realizează 
cu maxim 3 clienţi, numărul de furnizori care îi asigură produsele fiind şi el redus (2 - 3 
furnizori). 

În ceea ce priveşte garanţiile suplimentare, altele decât cele care sunt acceptate la 
diminuarea expunerii faţă de debitor, clientul nu este dispus să constituie garanţii personale. 
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Referitor la istoricul creditării, societatea nu a înregistrat restanţe sau restructurări de 
credite până în prezent, apreciindu-se astfel, că ar avea o capacitate bună de rambursare bazată 
pe cash-flow.  

Aceasta ar fi o descriere de ansamblu a principalelor caracteristici ale societăţii, a 
acţionariatului şi a managementului său, a condiţiilor de piaţă în care îşi desfăşoară activitatea, 
a strategiei de afaceri, a planurilor şi perspectivelor viitoare. Cunoaşterea cât mai îndeaproape a 
acestor aspecte generale ale unei societăţi este foarte importantă în aprecierea laturii calitative 
ce stă la baza stabilirii performanţei financiare a unui client.  

Pentru evaluarea laturii cantitative, este necesară elaborarea unei analize mai complexe 
pe bază de indicatori financiari, ce se fundamentează pe datele înscrise în bilanţul şi în contul 
de profit şi pierdere al clientului. 

Studiul efectuat constă în determinarea ratingului de credit potrivit sistemului actual de 
rating corporativ utilizat de Raiffeisen Bank comparativ cu două modele metodologice  care 
pot fi utilizate de societăţile bancare româneşti pentru diagnosticarea din punct de vedere 
economico-financiar a întreprinderilor solicitante de credite. 
 Comparaţia are în vedere modelul normativ şi două modele metodologice promovate în 
teoria modernă a riscului de credit. 
 

Varianta metodologică nr.1: 

Criteriile cantitative (cuantificabile) utilizate în vederea stabilirii ratingului de credit 
sunt: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator Formula de calcul 

Elementele din 

Bilanţ / CPP 
Valoare Punctaj 

1 Lichiditatea curentă 
Active circulante 

Datorii curente 

rd.9 / rd.11 -

bilanţ 
1,05 8 

2 Lichiditatea imediată 
Active circulante - Stocuri 

Datorii curente 

rd.9-5 / rd.11 -

bilanţ 
0,72 8 

3 Solvabilitatea 
Active circulante 

Datorii totale 

rd.9 / rd.11+14-

bilanţ 
0,80 10 

4 Gradul de îndatorare  
Datorii totale 

Total active 

rd.11+14 / 

rd.4+9+10- 

bilanţ 

0,79 8 

4 Profitabilitatea  
Profit net 

Total active 

rd. 29 sau 30 / 

rd.4+9+10- 

bilanţ 

0,09 8 

6 Riscul valutar - - 0 0 

 

Criteriile calitative (necuantificabile) utilizate în vederea stabilirii ratingului de credit 

sunt:  
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 calitatea managementului, mai precis experienţa profesională şi managerială a echipei 
de conducere exprimată în număr de ani vechime;  

 calitatea acţionariatului societăţii, urmărindu-se cu precădere reputaţia pe care acesta o 
are în sfera de afaceri locală sau naţională, şi ţinându-se seama de diversele informaţii 
sau referinţe referitoare la capacitatea acestora de a susţine financiar societatea sau de a 
deteriora situaţia sa existentă; 

 calitatea politicilor comerciale, cu accent asupra gradului de concentrare pe clienţi şi 
furnizori a societăţii; 

 condiţiile de piaţă în care îşi desfăşoară activitatea, şi măsura în care acestea permit sau 
nu creşterea cifrei de faceri; 

 garanţiile primite, altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de 
debitor. 

  

Ratingul de credit se determină prin însumarea punctajelor cuprinse între 0 şi 10 
atribuite indicatorilor cantitativi calculaţi, respectiv 0 şi 8 corespunzătoare celor calitativi. 
După cum se poate observa din grila de punctare, criteriile cuantificabile au o pondere de 
maxim 60% în punctajul final, în timp ce criteriilor necuantificabile li s-a alocat un procent de 
maxim 40%. 
 
 Corespondenţa dintre ratingul de credit calculat şi performanţa financiară 
corespunzătoare acestuia este cea prezentată mai jos: 
 

Rating de credit Performanţa financiară 

80 - 100 A 

60 - 79 B 

40 - 59 C 

20 - 39 D 

<20 E 

  

În concluzie, agentul economic luat spre exemplificare înregistrează un rating de credit 
de 59,5 puncte, corespunzător categoriei de performanţă financiară C.  

 

Varianta metodologică nr.2: 

Factorii obiectivi utilizaţi în vederea stabilirii ratingului de credit sunt exprimaţi prin 
intermediul următorilor indicatori: 
Nr. 

crt. 
Denumire indicator Formula de calcul 

Elementele din 

Bilanţ / CPP 
Valoare Punctaj 

1 Lichiditatea generală 
Active curente 

Pasive curente 

rd.9 / rd.11 - 

bilanţ 
1,05 5 

2 Lichiditatea imediată 
Active lichide 

Pasive curente 

rd.9-5 / rd.11 - 

bilanţ 
0,72 4 



12 
 

 
 
 

 
 

3 
Rata capitalurilor 

proprii (%) 

Capitaluri proprii 

Active totale 

rd.32 / rd.4+9+10 

- bilanţ 
20,48% 3 

4 
Gradul de acoperire a 

dobânzii 

E B I T D A 

Cheltuieli cu dobânzile 

rd.64-

65+62+63+46-

45+44-31+30-

23+22-20+19 / 

rd.46 - CPP 

5,05 5 

5 Indicator - risc valutar 
Flux numerar valută 

Cifra de afaceri 
 0 1 

6 
Rentabilitatea 

economică  - ROA (%) 

E B I T 

Active totale 

rd. 64-65+ 

63+62+46-CPP / 

rd.4+9+10 - bilanţ 

14,4% 5 

7 
Rentabilitatea 

financiară - ROE (%) 

Profit net 

Capitaluri proprii 

rd. 29 sau 30 /  

rd. 32 - bilanţ 
44,48% 5 

8 Dinamica vânzărilor 
Cifra de afaceri – an N 

Cifra de afaceri - an N-1 

rd.1 (an 2008) /  

rd.1 (an 2007) - 

CPP 

1,16 5 

 

Factorii subiectivi utilizaţi în vederea stabilirii ratingului de credit sunt:  
- caracteristicile industriei; 
- caracteristicile companiei, în acest sens analizându-se cota de piaţă locală deţinută, 

facilităţile de producţie, infrastructura, furnizorii şi clienţii; 
- acţionariatul şi conducerea, punându-se accentul îndeosebi pe calitatea acţionarilor, 

experienţa conducerii, strategiile şi realizările firmei sub managementul respectiv; 
- planurile şi perspectivele de viitor ale societăţii;  
- istoricul creditării de care a beneficiat până în prezent clientul, cu referire îndeosebi la 

frecvenţa restanţelor şi a restructurărilor de credite. 
 

Corespondenţa dintre ratingul de credit calculat şi performanţa financiară 
corespunzătoare acestuia este cea prezentată mai jos: 

Rating de credit Performanţa financiară 

4,20 - 5,00 A 

3,40 - 4,19 B 

2,60 - 3,39 C 

1,80 - 2,59 D 

1,00 - 1,79 E 
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În concluzie, agentul economic luat spre exemplificare înregistrează un rating de credit 

de 4,08 puncte, corespunzător categoriei de performanţă financiară B.  

Metoda Raiffeisen Bank: 

Indicatorii cantitativi utilizaţi în vederea stabilirii ratingului de credit sunt redaţi în 
tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator Formula de calcul 

Elementele din 

Bilanţ / CPP 
Valoare Punctaj 

1 Lichiditatea generală 

Active curente (incl. Ch. în 

avans) 

Pasive curente 

rd.9+10 / rd.11 

- bilanţ 
1,07 3 

2 Solvabilitatea 
Active totale 

Datorii totale 

rd.4+9+10 / rd. 

11+14 - bilanţ 
1,26 1 

3 
Marja profitului din 

activitatea curentă (%) 

Profitul din activitatea curentă 

Venituri din exploatare 

rd.33 sau 34 + 

rd.50 sau 51 / 

rd.10 – CPP 

6,48% 1 

4 
Coeficientul de 

acoperire a dobânzii 

Rezultatul din exploatare 

Cheltuieli cu dobânzile 

rd.33 sau 34 / 

rd.46 - CPP 
3,36 2 

5 
Rata capitalului 

propriu (%) 

Capitaluri proprii 

Total active 

rd.32 / 

rd.4+9+10 – 

bilanţ 

20,48% 1 

 

Indicatorii calitativi utilizaţi în vederea stabilirii ratingului de credit sunt:  
- calitatea managementului şi îndeosebi experienţa de care acesta dă dovadă, strategia de 

viitor a afacerii şi garanţiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea 
expunerii faţă de debitor); 

- structura acţionariatului. 
Corespondenţa dintre ratingul de credit calculat şi performanţa financiară 
corespunzătoare acestuia este cea prezentată mai jos: 

Rating de credit Performanţa financiară 

1,00 - 2,00 A 

2,01 - 3,00 B 

3,01 - 4,00 C 

4,01 - 4,50 D 

4,51 - 5,00 E 
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În concluzie, agentul economic luat spre exemplificare înregistrează un rating de credit 
de 1,82 puncte, corespunzător categoriei de performanţă financiară A. 

Din exemplele prezentate mai sus se poate observa faptul că, criteriile utilizate în 
aprecierea performanţei financiare a agenţilor economici solicitanţi de credite diferă în special 
în ceea ce priveşte factorii calitativi, care prin natura lor sunt mai subiectivi. Chiar dacă toate 
cele trei variante de apreciere a bonităţii clienţilor , acordă aceeaşi importanţă factorilor 
calitativi în stabilirea ratingului final, ponderea acestora fiind de 40%, se poate observa că 
analiza efectuată de Raiffeisen Bank nu este atât de amănunţită ca şi a primelor două. Astfel ea 
utilizează doar două criterii de apreciere: calitatea managementului şi strategia de afaceri, 
corelate cu garanţiile primite, altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă 
de debitor, precum şi structura acţionariatului.  

Varianta metodologică nr. 2 acordă o importanţă mai mare factorilor calitativi în 
evaluarea bonităţii clientului realizând o analiză mai detaliată sub aspectul caracteristicilor 
companiei, ale acţionariatului şi conducerii. În plus, un criteriu foarte important în aprecierea 
capacităţii de rambursare a unui potenţial debitor, şi folosit de această instituţie de credit este 
istoricul creditării, cu referire atât la restanţele înregistrate în trecut, cât şi la eventualele 
restructurări de credite.   

Analiza efectuată potrivit primei variante metodologice, poate fi însă considerată cea 
mai concludentă sub aspectul factorilor calitativi, încercând să evalueze în măsura 
posibilităţilor unele aspecte teoretic necuantificabile, care prin natura lor sunt subiective. 
Astfel, calitatea managementului a fost evaluată prin intermediul experienţei profesionale şi 
manageriale cuantificată prin vechimea exprimată în numărul de ani. Similar, şi calitatea 
politicilor comerciale a fost apreciată în funcţie de gradul de concentrare pe furnizori şi clienţi 
exprimat prin numărul acestora şi ponderea cu care contribuie la realizarea cifrei de afaceri. În 
plus, această variantă metodologică, ca şi Raiffeisen Bank ,de altfel, a luat în considerare la 
evaluarea bonităţii clientului şi colateralele primite în garantarea creditelor, altele decât cele 
care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de debitor, ce sunt considerate a doua sursă de 
rambursare a oricărui credit. 

Aşadar, sub aspectul laturii subiective primele două variante metodologice s-au dovedit 
a avea o politică sănătoasă de creditare, care vizează o cunoaştere mai îndeaproape a clientului 
şi o analiză mai amănunţită ce nu se limitează doar la aspecte legate de acţionariat şi 
management, cum este cazul Raiffeisen Bank. 

În ceea ce priveşte indicatorii cantitativi, aceştia deşi în esenţă sunt aceeaşi (legaţi de 
profitabilitate, solvabilitate, lichiditate şi risc), modalitatea de calcul a lor, în unele cazuri 
diferă. Ponderea pe care o au în calculul ratingului final de credit este de 60% la toate cele trei 
variante de apreciere a bonităţii clienţilor exemplificate. De asemenea, se poate observa că, 
primele două variante utilizează un indicator foarte important de apreciere a riscului valutar, 
şi anume măsura în care clientul este acoperit natural la acest risc, adică, dacă realizează 
suficiente venituri în valută în situaţia în care doreşte să contracteze sau mai are angajate deja 
alte credite în valută.  

Un alt indicator foarte relevant în cuantificarea riscului, dar folosit însă numai de prima 
variantă metodologică este gradul de îndatorare, care permite băncii să evalueze posibilităţile 
reale ale unei firme de a mai angaja un credit în funcţie de cuantumul prezent al datoriilor sale.  

Tot în vederea cuantificării riscului, ultimele două modele exemplificate mai  
calculează şi gradul (coeficientul) de acoperire a dobânzii. După cum se poate observa însă 
modalitatea de calcul a acestui indicator este diferită. Astfel, prin determinarea gradului de 
acoperire a dobânzii din rezultatul din exploatare, coeficientul obţinut de Raiffeisen Bank a 
fost mai mic, dovedindu-se a fi mai prudentă decât ce-a de-a doua variantă care a folosit la 
numărătorul ecuaţiei rezultatul total înaintea impozitelor, taxelor, deprecierii şi amortizării 
(EBITDA), şi a acordat punctajul maxim la aprecierea sa. 
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O situaţie similară se poate constata şi în cazul modului de determinare şi apreciere a 
lichidităţii. Astfel, în timp ce primele două variante metodologice raportează activele curente 
(circulante) la pasivele (datoriile) curente (cu scadenţa mai mică de un an), Raiffeisen Bank 
asimilează activelor curente şi cheltuielile înregistrate în avans. Totodată, se poate observa că 
în cazul aceluiaşi indicator financiar calculat, grila de punctare este diferită. Astfel, lichiditate 
generală de 1,05 a fost apreciată de prima variantă cu 8 puncte din 10, în timp ce cea de-a doua 
variantă i-a oferit punctajul maxim. Raiffeisen Bank s-a dovedit şi de această dată cea mai 
prudentă acordând lichidităţii generale un punctaj mediu de 3 puncte din maximul de 5, ceea ce 
înseamnă că societatea are capacitatea necesară transformării activelor sale în disponibilităţi 
pentru a putea face faţă datoriilor pe termen scurt. 

Profitabilitatea sau altfel spus rentabilitatea economică (ROA) înregistrează şi ea 
diferenţe, atât sub aspectul formulei de calcul, cât şi a grilei de evaluare, în cazul primelor două 
variante de apreciere a bonităţii clienţilor, care folosesc acest indicator la evaluarea bonităţii 
clienţilor. Astfel, şi de această dată, a doua variantă utilizând o bază de raportare mai mare 
(EBIT - rezultatul total înaintea impozitelor şi taxelor, faţă de profitul net) a obţinut un rezultat 
mai mare (1,44 sau 14,4%, faţă de 0,09) şi a evaluat şi de această dată indicatorul cu punctajul 
maxim. Cea de-a doua variantă calculează, în plus, şi rentabilitatea financiară (ROE) sau 
rentabilitatea capitalurilor proprii, alocând însă şi acesteia numărul maxim de puncte. Prin 
valoarea înregistrată de cei doi indicatori de apreciere a performanţei economice şi financiare, 
se poate desprinde concluzia că societatea are capacitatea necesară obţinerii de profit din 
înteaga sa activitate economico-financiară, ca urmare a capitalului investit. 

Solvabilitatea însă, deşi a fost determinată în mod diferit , potrivit variantei nr. 1 
(Active circulante / Datorii totale) şi Raiffeisen Bank (Active totale / Datorii totale), a fost 
apreciată de ambele ca fiind foarte bună, ceea ce înseamnă că societatea are o capacitate bună 
de transformare a activelor sale în cash pentru plata tuturor datoriilor. 

Rata capitalului propriu determinată potrivit celei  de-a doua variante metodologice şi  
de Raiffeisen Bank, deşi este aceeaşi (20,48% - rezultată în baza aceleaşi relaţii de calcul), este 
evaluată diferit, de această dată, ce-a de-a doua variantă dovedindu-se a fi destul de prudentă, 
apreciind-o cu 3 puncte din 5, faţă de maximul oferit de Raiffeisen Bank. 

Din analiza indicatorilor financiari calculaţi de cele trei variante de evaluare a bonităţii 
clienţilor se pot desprinde următoarele concluzii: 
- chiar dacă Raiffeisen Bank s-a dovedit adesea a fi mai restrictivă la aprecierea unor 

indicatori financiari (lichiditatea şi gradul de acoperire a dobânzii) decât celelalte două, în 
final a încadrat clientul în categoria de performanţă financiară A, datorită aprecierii bune 
aduse celor doi indicatori calitativi folosiţi; 

- varianta metodologică nr. 1 se consideră a fi cea mai prudentă atât prin prisma factorilor 
cantitativi, unde a fost mai exigentă în aprecierea lichidităţii şi profitabilităţii decât varianta 
metodologică nr. 2, şi a evaluat în plus faţă de ea la categoria indicatorilor de risc, gradul 
de îndatorare a clientului, cât şi a celor calitativi, unde a încercat să găsească în măsura 
posibilităţilor nişte criterii obiective de evaluare a unor aspecte care teoretic sunt 
necuantificabile, şi să elimine astfel subiectivismul caracteristic lor. 

În concluzie, comparând cele trei modele de determinare a bonităţii clienţilor, nu putem 
afirma că una este corectă şi celelalte nu. Tot ceea ce putem spune este că normele de creditare 
ale Raiffeisen Bank sunt mai permisive decât ale celorlalte două numai prin prisma factorilor 
calitativi, care s-au dovedit însă a fi decisivi în acest caz, dovadă încadrarea agentului 
economic în categoria de performanţă financiară A, prin care s-a expus la un risc de credit mai 
mare.  

Spre deosebire de aceasta, variantă metodologică nr. 1  s-a dovedit a fi cea mai 
prudentă, atât sub aspectul laturii cantitative, dar mai ales a celei calitative, care s-a demonstrat 
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a fi cea mai eficientă dintre cele trei supuse analizei, acelaşi agent economic fiind încadrat în 
categoria de performanţă financiară C.  

Cea de-a doua variantă metodologică, deşi beneficiază de cel mai complex ansamblu de 
indicatori economico-financiari, s-a dovedit a fi mult mai lejeră la evaluarea acestora. 
Indicatorii calitativi, şi ei, deşi sunt analizaţi în profunzime, existând o serie de subcriterii de 
evaluare a lor, îşi menţin caracterul subiectiv specific lor. Toate acestea justifică încadrarea 
agentului economic analizat în categoria de performanţă financiară B. 

Stabilirea categoriei de performanţă financiară pe baza criteriilor de apreciere 
cantitativă şi calitativă rămâne aşadar la latitudinea fiecărei bănci, fiind corelată practic cu 
atitudinea pe care o manifestă faţă de risc. Indiferent însă dacă este vorba despre o instituţie de 
credit prudentă, neutră sau dispusă la a-şi asuma riscuri, normele interne de stabilire a bonităţii 
clienţilor solicitanţi de credite trebuie să respecte criteriile minime impuse de Banca Naţională 
a României prin Regulamentul nr.5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, 
precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia10: "Factorii cantitativi se vor referi în 
principal la următorii indicatori, acolo unde aceştia pot fi determinaţi: lichiditate, solvabilitate, 
risc şi profitabilitate. Factorii calitativi se vor putea referi la aspecte legate de modul de 
administrare a entităţii economice analizate, de calitatea acţionariatului, de garanţiile primite 
(altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de debitor) şi de condiţiile de 
piaţă în care aceasta îşi desfăşoară activitatea."  

 

                                                        
10 Regulamentul nr.5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi 
utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. Clasificarea 
creditelor şi plasamentelor, art. 5, alin.2 
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                                                CAP.3 

IMPORTANŢA EVALUĂRII BONITĂŢII CLIENTULUI CREDITAT ÎN 

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDITARE. CERINŢELE 

ACORDULUI BASEL II. 

 

ABORDAREA EXPUNERII LA RISC A INSTITUŢIILOR DE CREDIT PRIN 

PRISMA PREVEDERILOR ACORDULUI BASEL II.  

Noul Acord de la Basel  are drept obiectiv stabilirea unui cadru mai performant al 
managementului riscului şi al guvernanţei corporatiste pentru bănci, şi implicit consolidarea 
stabilităţii financiare a întregului sistem bancar.  

Instrumentele de realizare a acestui obiectiv sunt structurate pe trei piloni, şi anume:  
- cerinţele minime de capital; 
- procesul de supraveghere; 
- disciplina de piaţă. 

Noul acord menţine definiţia capitalului şi a necesarului minim de 8% din expunerea 
la risc, însă perfecţionează metodele de evaluare a riscului.  

                                                  Total capital        >= 8% 

Active ponderate  Active ponderate        Active ponderate 
    funcţie de        +      funcţie de  + funcţie de 
riscul de credit  riscul operaţional          riscul de piaţă 
 

Figura nr. 1 – Basel I versus Basel II 

 

BASEL I  BASEL II 

  Pilonul I  Pilonul II  Pilonul III 

       

Reguli pentru stabilirea 
nivelului minim de capital 

pentru acoperirea: 
 

 
Cerinţe minime de 

capital 

 Supravegherea 
adecvării 

capitalului 

 
Disciplina de 

piaţă 

- Riscului de credit 
(Acordul din 1988) 

 
- Riscului de piaţă 

(Amendamentul din 1996) 

 - Riscul de credit 
 
- Riscul de piaţă  
 
- Riscul operaţional 

 - Accentuarea 
rolului 

autorităţii de 
supraveghere 

 - Cerinţe de 
raportare 

 

Sursa: F. Georgescu, Basel II - a new step for the modernization of the romanian 
banking system 
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IMPLEMENTAREA ACORDULUI BASEL II ÎN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC  

 

  Strategia de implementare stabilită de Banca Centrală a cuprins patru etape, şi 
anume: 
- Etapa I - iniţierea dialogului şi realizarea schimbului de informaţii cu entităţile naţionale 

(Asociaţia Română a Băncilor, Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare) şi internaţionale (alte autorităţi de supraveghere) implicate în procesul 
Basel II; 

- Etapa II - dezvoltarea mijloacelor pentru realizarea supravegherii sectorului bancar la 
standardele impuse de Basel II, în special prin: 

- Etapa III - validarea modelelor interne de rating ale instituţiilor de  credit; 
- Etapa IV - verificarea aplicării prevederilor Basel II la instituţiile de credit. 

Primele trei etape s-au finalizat cu succes pe parcursul  anilor 2005 - 2006, cea de-a 
patra etapă demarând abia de la 1 ianuarie 2007. 

Ca fi orice altă schimbare, şi implementarea Acordului Basel II prezintă o serie de 
aspecte pozitive, dar şi neajunsuri la nivelul sistemelor bancare. Printre principalele avantaje 
pe care le aduce Basel II la nivelul sistemului bancar românesc, se numără: 
 urmăreşte specificul activităţii fiecărei instituţii de credit şi profilul de risc al acesteia; 
 conduce la dezvoltarea pieţei agenţiilor de rating; 
 asigură diversificarea metodelor privind evaluarea riscurilor şi stabilirea cerinţelor de 

capital de la un nivel simplificat la un nivel sofisticat; 
 determină reducerea cerinţelor de capital în contextul evoluţiei de la o abordare 

simplificată la abordări avansate; 
 stimulează transparenţa şi disciplina de piaţă; 
 presupune formarea resurselor umane în vederea: 

- utilizării eficiente a procedurilor de evaluare ale agenţiilor de rating,  
- desfăşurării procesului de supraveghere la nivelul cerinţelor Pilonului 2; 
- validării modelelor interne ale instituţiilor de  credit de către Banca Naţională a 

României. 
În ciuda avantajelor menţionate mai sus, există şi dezavantaje, cel mai semnificativ 

fiind acela că presupune alocarea de resurse umane şi financiare suplimentare, costuri care 
însă, pe termen mediu, se estimează că vor fi compensate prin diminuarea cerinţelor de capital. 

 

NOUL SISTEM DE RATING CORPORATIV LA RAIFFEISEN BANK- 
EXPRESIE A PREVEDERILOR ACORDULUI BASEL II. 
Noul Sistem de Rating Corporativ  este elaborat în concordanţă cu reglementările Basel II 

privind abordarea internă a sistemului de rating. 

Sistemul de rating corporativ este format din două sub-sisteme: Rating-ul clientului şi 
Rating-ul garanţiilor. 

Un credit corporativ este definit, în mod obişnuit ca o datorie a companiei ce poate fi 
rambursată din veniturile generate din activitatea de bază a firmei. Se includ în această definiţie 
toate entităţile ce ţin de sectorul public pentru care nu se aplică criteriile specifice creditelor de 
stat.  
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În principiu, toate creditele ce nu sunt acoperite de definiţiile referitoare la 
creditele acordate băncilor, statului şi persoanelor fizice sunt considerate credite 
corporative. 

1.Conceptul general privind Sistemul de rating al clientului  

Presupune calcularea a şase indicatori financiari, indicatori ce sunt apoi 
comparaţi cu nivelurile de referinţă stabilite pentru diverse industrii şi standarde 
contabile, acordându-se un rating (între 1,0 şi 5,0). Cele şase rating-uri se adună iar 
suma se împarte la 6.  

Rating-ul cantitativ astfel calculat serveşte drept punct de pornire pentru analiza 
calitativă, în urma căreia după o posibilă înrăutăţire sau îmbunătăţire a rating-ului 
rezultă rating-ul final al clientului. 

2.Indicatorii de rating 

                             
                              Profitul înainte de a deduce cheltuielile cu dobânda     

                                                     şi impozitele (EBIT)                 

1.Acoperirea dobânzii =                                                                                       x 100 

                                        Cheltuielile privind dobânzile 
 
 

                                                                Venituri ordinare 11 

2.Marja veniturilor ordinare =                                                          x  100      
                                                    Total venituri 

 
 
                        Venituri ordinare + depreciere & amortizare      

3. Marja EBTDA =                                                                                           x  100 

                                             Total venituri 
 

                       Capitaluri proprii – acţiuni de trezorerie – rambursări către      
                                 asociaţi – fond comercial ± ajustări manuale1        

4.Rata capitalurilor  =                                                                                                          x100 
     proprii                   total active-avansuri producţie în curs de execuţie-leasing  

                                          înregistrat extrabilanţier ± ajustări manuale       
 

 
                                                        

11 Venituri ordinare = EBIT + venituri financiare – cheltuieli financiare 
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                    venituri ordinare (anualizate) + cheltuieli privind  

                                                     dobânzile 
5.Randamentul  =                                                                                             x 100     

              activelor          total active – avansuri producţie în curs de execuţie –  

                                     leasing înregistrat extrabilanţier ± ajustări manuale  

 
 

                  datorie purtătoare de dobândă – numerar şi depozite 
6.Perioada de             bancare – investiţii pe termen scurt 

   amortizare a =                                                                                            x 100 
    datoriei               venituri ordinare + depreciere & amortizare 

 
 

3.Evaluarea calitativă 
Noul model de rating cuprinde următorii parametrii calitativi: 

 -Proprietate / Management 
 -Industrie 
 -Mediu afaceri 
 -Flexibilitate financiară 
 -Relaţia clientului cu banca 
 

BONITATEA CLIENTULUI CREDITAT-CRITERIU ÎN CLASIFICAREA  

PORTOFOLIULUI DE CREDITE ŞI ÎN DETERMINAREA PROVIZIOANELOR 

SPECIFICE DE RISC DE CREDIT. 

Categoria de bonitate a clientului determinată prin corelarea performanţelor economico-
financiare cu serviciul datoriei, constituie totodată şi criteriul de bază în acordarea şi 
clasificarea creditelor. 

Categoriile de performanţă financiară vor fi notate de la A la E, în ordine descrescătoare 
a calităţii acesteia. 

În cazul debitorilor din sectorul instituţiilor de credit, performanţa financiară se 
încadrează direct în categoria A. 

În cazul debitorilor persoane fizice,evaluarea performanţei financiare12 se realizează  
potrivit criteriilor stabilite de instituţiile de credit prin norme interne,pornindu-se de la 
procedura de clasificare a clientelei pe categorii de risc  de nerambursare elaborată de acestea.  

                                                        
12 Regulament  BNR nr. 3/2009, M.O. nr. 200/2009 
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Evaluarea performanţei financiare a unei entităţi economice din afara sectorului 
instituţiilor de credit va conduce la încadrarea acesteia în una din cele cinci categorii de 
performanţă financiară. Această evaluare se va realiza potrivit normelor interne ale instituţiilor 
de credit pe baza unui punctaj atribuit unor factori cantitativi şi calitativi.  

Indicatorii de bonitate se calculează pe baza datelor cuprinse în situaţiile financiare ale 
entităţii economice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice 
sau de autorităţi competente similare din alte ţări,iar categoria de performanţă financiară 
determinată contribuie la stabilirea categoriei    de clasificare a creditelor în luna următoare 
celei în care băncii i se prezintă raportările respective. 

În cazul în care băncile se găsesc în imposibilitatea de a evalua performanţa financiară a 
unui client, persoană juridică, în afara celor din sectorul instituţiilor de credit, acesta va fi 
încadrat direct în categoria E. 

Frecvenţa cu care se determină categoria de performanţă financiară a unei entităţi 
economice va coincide cu frecvenţa cu care se întocmesc situaţiile financiare.În vederea 
clasificării creditelor pe perioada cuprinsă între două întocmiri ale situaţiilor financiare se 
menţine ultima categorie de performanţă financiară determinată. 

 

 Bonitatea clientului creditat - criteriu în determinarea provizioanelor specifice 
de risc de credit 

 Determinarea bonităţii financiare reprezintă totodată o metodă de analiză a 
intreprinderilor prin prisma riscului pe care acestea îl reprezintă pentru un investitor, pentru 
bănci sau pentru parteneri de afaceri, delimitând firmele în intreprinderi cu bonitate financiară 
bună şi foarte bună, satisfăcătoare şi slabă, precum şi în intreprinderi expuse sau neexpuse 
dificultăţilor financiare , în ultimă instanţă falimentului. 

 O altă implicaţie a bonităţii clienţilor în pocesul creditării constă în determinarea 
necesarului de provizioane specifice de risc aferent unui credit sau plasament care se realizează 
prin parcurgerea următoarelor etape 13: 

1.clasificarea creditelor şi/sau plasamentelor: 

1.1. identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente a 
tuturor extraselor reprezentând expuneri din operaţiuni derulate cu un anumit debitor şi, pentru 
fiecare dintre expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operaţiunii de 
provizionare; 

1.2. clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultană a următoarelor criterii 
   a) în cazul instituţiilor de credit : 

-serviciul datoriei; 

-performanţa financiară; 

          -iniţierea de proceduri judiciare . 
   b) în cazul instituţiilor financiare nebancare : 

-serviciul datoriei; 
-iniţierea de proceduri judiciare . 

                                                        
13 Regulament  BNR nr. 3/2009, M.O. nr. 200/2009 
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1.3. reclasificarea acestor expuneri într-o singură categorie, pe baza principiului 
declasării prin contaminare (luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile 
individuale de clasificare). 
  2. determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit : 

2.1.etapă cu caracter opţional – diminuarea expunerilor care sunt garantate  

               astfel:         

  a)prin deducerea din expunerea băncii faţă de debitor a garanţiilor acceptate a fi 
luate în considerare, în cazul unui credit clasificat în categoria “standard”, “în observaţie”, 
“substandard”, “îndoielnic” şi “pierdere”, în situaţia în care nu s-au iniţiat proceduri judiciare şi 
în situaţia în care toate sumele respectivului credit înregistrează un serviciu al datoriei de cel 
mult 90 de zile. 

  b)prin luarea în considerare a întregii expuneri indiferent de garanţii în cazul 
unui credit clasificat în categoria “pierdere”, în situaţia în care s-au iniţiat proceduri judiciare 
sau în situaţia în care cel puţin una dintre sumele respectivului credit înregistrează un serviciu 
al datoriei mai mare de 90 de zile. 

          2.2.aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul obţinute. 

  3. reluarea etapelor 1 şi 2 pentru toţi ceilalţi debitori faţă de care împrumutătorul   
înregistrează expuneri din credite/plasamente . 

Coeficienţi de provizionare aferenţi categoriilor de clasificare  

      Coeficienţi de provizionare 

Categ.de  

clasificare credi- 

telor/plasamentelor 

Credite înregistrate în 

valută acordate debitorilor 

persoane fizice,expuşi 

la riscul valutar  

Credite/plasamente altele  

decât cele din coloana 

precedentă 

Standard 

În observaţie 

Substandard 

Îndoielnic 

Pierdere 

0.07 

0.08 

0.23 

0.53 

                   1 

                    0 

  0,05 

0,2 

0,5 

                    1 
 

 

Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora şi se 
va realiza prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane 
specifice de risc de credit. 
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IMPLICAŢIILE  BONITĂŢII   CLIENŢILOR    ÎN DETERMINAREA 

NIVELULUI DOBÂNZILOR LA CREDITELE BANCARE.  

Întrucât  dobânda practicată de bănci cuprinde şi ea o măsură a riscului de creditare este 
recomandabil ca ea să fie diferenţiată în raport de situaţia financiară a clientului debitor şi 
respectiv a categoriei de risc la care se încadrează creditul în discuţie. 

 În acest context este util a se opera cu un instrument de lucru14 adecvat, care să permită 
corelarea dintre dobânda practicată şi riscul la care se expune banca prin acordarea creditului. 

 Se pleacă de la o dobândă considerată de bază, la care se adaugă o marjă de risc, 
exprimată în puncte procentuale, ce creşte pe măsură ce creditul devine mai riscant. Într-un fel, 
se apreciază că dobânda diferenţiată, calculată şi apoi negociată, mai ales în cazul creditelor 
riscante, trebuie să joace un rol inhibitor, să diminueze apetitul de credit al intreprinzătorului 
mai puţin prudent, prin nivelul ridicat al preţului plătit pentru resursa împrumutată. 

 

Un astfel de instrument de lucru ar putea fi conceput astfel: 

Categoria de credit Dobânda percepută 

Standard 

În observaţie 

Substandard 

Îndoielnic 

Pierdere 

dobândă normală 

dobândă normală+3 puncte procentuale 

dobândă normală+5 puncte procentuale 

dobândă normală+10 puncte procentuale 

nu se creditează 

 

Având în vedere că pe lângă câştigurile directe, imediate şi cuantificabile, cuprinzând 
dobânda şi comisioanele de încasat,în condiţiile unei concurenţe crescânde pe piaţa bancară 
creşte şi importanţa  câştigurilor indirecte, greu de cuantificat şi incerte, printre care se numără 
iniţierea sau menţinerea unor relaţii cu clienţii, creşterea depozitelor şi a cererii pentru servicii 
bancare etc.In acest sens consider necesar ca băncile ,odată cu analiza periodică a 
situaţiilor financiare ale clienţilor să reducă dobânda stabilită la acordarea creditului în 
cazul în care indicatorii care au stat la baza acordării creditului şi la stabilirea dobânzii s-
au îmbunătăţit. 

De asemenea consider necesar ca băncile să trateze clienţii ca pe adevăraţi 
parteneri de afaceri, nu doar ca pe o sursă de profit, aceştia să fie informaţi atât despre 
posibilitatea negocierii dobânzii,condiţiile şi limitele acestei negocieri, acest aspect fiind 
mai mult teoretic, cât şi despre costurile totale (DAE) pe care le comportă un credit.  
 

 
                                                        
14 I.Trenca –Metode şi tehnici bancare, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca 2002,pag.192 
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                                                                    CAP.4. 

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE CREDITE AFLATE ÎN DIFICULTATE-

IMPLICAŢIILE BONITĂŢII CLIENŢILOR CREDITAŢI 

 

DEPRECIEREA BONITĂŢII CLIENŢILOR UN SEMNAL AL APARIŢIEI 

CREDITELOR NEPERFORMANTE 

 

Este dificil de apreciat când se va produce prăbuşirea unei companii. Dacă s-ar putea 
proiecta un mecanism de anticipare a eşecului unei firme atunci:   
 fie eşecul nu ar mai avea loc datorită măsurilor corective de orice fel luate, care să dea 

certitudinea asupra acestui lucru;  
 fie profeţia s-ar împlini de la sine, datorită retragerii de către bancheri a facilităţilor de 

creditare. 
Eşecul poate fi interpretat în mai multe feluri, în funcţie de problemele pe care le 

implică sau de situaţia cu care se confruntă firma, nu în mod necesar colapsul şi dizolvarea 
unei firme. 

Principala cauză a eşecului unei firme o reprezintă managementul financiar defectuos 
atât pe termen scurt, cât şi în ceea ce priveşte imposibilitatea finanţării investiţiilor din surse pe 
termen lung. Acest aspect conduce la epuizarea fondului de rulment, cu scopul de a remedia 
deficienţele activităţii. Există multiple cauze care pot aduce firma într-o astfel de situaţie: 
 incapacitatea de a recupera lichidităţi de la debitori; 
 retragerea împrumuturilor; 
 investiţii în mijloace fixe folosind finanţări pe termen scurt şi neputând realiza profituri 

imediate; 
 creşterea stocurilor (voluntară sau involuntară); 
 plătirea forţată a creditelor pentru a menţine aprovizionarea la nivelul dorit şi pentru 

păstrarea încrederii în firmă; 
 neputinţa de a limita costurile administrative în concordanţă cu volumul activităţii;  
 politici de preţ neeconomicoase. 

 

Semnalele care pot fi identificate din studiul rapoartelor financiare ale unei firme se pot 
grupa în: 

1.   Semnale uşor identificabile: 
 creşterea masivă a contului creditori (datoriile) ceea ce reprezintă incapacitatea de a 

menţine sistemul de plată anterior;  
 creşterea substanţială a stocurilor, reprezintă incapacitatea de a vinde produsele;  
 reducerea lichidităţilor disponibile, deci sunt probleme la nivel operaţional (cost, volum 

de producţie sau preţ); 
 creşterea sumelor împrumutate pe termen scurt poate fi o problemă în cazul unui curs 

de schimb fluctuant; 
 creşterea sumelor împrumutate pe termen lung la o durată mai mare şi la cursuri fixe, 

problemele sunt mai mici; 
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 reducerea investiţiilor viitoare – influenţată mai mult de lipsa de lichidităţi, decât de 
nevoile reale ale activităţii; 

 reducerea dividendelor plătite – un semnal care avertizează asupra lipsei de încredere în 
viitorul firmei; 

 relaţia dintre mărimea conturilor (creditori, debitori, vânzări, profit) poate fi sugestivă. 
Luate separat, fiecare înseamnă ceva, dar împreună ele pot indica modul în care firma 
interacţionează cu piaţa pe termen scurt. 

2.   Semnale greu de identificat: 
 norme de capitalizare – tind să elimine costurile din contul de profit şi pierdere şi să le 

reintroducă pe activ în bilanţul contabil. 
 Un exemplu tipic este al includerii dobânzii pentru banii împrumutaţi în vederea 

construirii unei clădiri, în valoarea finală a mijlocului fix, sau a înregistrării costului manoperei 
executate de salariaţi, ca element ce adaugă valoare unui activ şi nu ca cheltuială. 

 Aplicarea unor astfel de norme aduce după sine modificarea valorii profitului datorită 
creşterii investiţiilor de capital, percepute în mod pozitiv drept investiţii în viitorul firmei. 
Astfel în declaraţia privind fluxul de numerar primele semnale reprezintă costuri operaţionale, 
transformate în acest caz în investiţii de capital care se imobilizează până la finalizarea şi 
punerea în funcţiune (recepţie) a clădirii; 
 reevaluări frecvente ale activelor – în condiţiile unei inflaţii ridicate şi în încercarea de a 

îmbunătăţi situaţia prezentată în bilanţul contabil, se fac adesea, reevaluări ale activelor 
şi ca urmare cresc:  

- cheltuielile cu amortizarea; 
- cheltuielile cu taxele locale la buget;  
- capitalul. 

3.   Semnale care apar fără nici un avertisment : 
Multe indicii privind potenţialele probleme de lichiditate ale unei firme sunt adânc 

îngropate în cifrele reprezentând totalurile conturilor (cheltuielile cu reclama sau marketingul 
în general). Rapoartele financiare care sunt publicate conţin informaţii bine cunoscute, dar 
unele probleme sunt lăsate să iasă la iveală numai în momentul în care experţii contabili trebuie 
să semneze rapoartele financiare, deci în mod obişnuit ei sunt cei care forţează apariţia 
problemei. Din păcate multe din aceste evenimente sunt date în vileag mult prea târziu. 

4. Semnale, altele decât cele prin cifre care anunţă apariţia unui credit 
neperformant: 
 expansiune rapidă: a volumului, a principalelor conturi, a capitalului angajat; 
 incapacitatea de a întocmi la timp rapoartele financiare şi situaţia conturilor; 
 încetinirea ritmului perioadei de recuperare a sumelor de încasat; 
 întreruperi frecvente ale producţiei; 
 pierderea unuia sau mai multor clienţi importanţi, cu poziţie financiară solidă; 
 vânzarea activelor în afara cadrului obişnuit de afaceri; 
 achiziţii speculative de inventar, care se abat de la practica normală de achiziţie; 
 combinarea funcţiilor de preşedinte şi director executiv, mai ales când acestor funcţii li 

se asociază şi un pachet mare de acţiuni proprii;  
 demisii frecvente din consiliul de conducere; 
 schimbări intervenite în conduita unor persoane cheie;  
 lipsa de experienţă; 
 vânzarea de acţiuni aparţinând proprietarului sau directorului firmei; 
 trecerea de achiziţii de active, la leasing; 
 un comportament acaparator al conducerii.  

5. Semnale de avertizare din interiorul băncii: 
 nerespectarea contractului de credite;  
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 solicitări prea dese de credite; 
 scopul creditului solicitat este neclar; 
 probleme în obţinerea garanţiilor; 
 retrageri mari de numerar; 
 procese şi litigii cu alţi creditori  etc. 
 

 ARIERATELE DE PLĂŢI, SISTEMUL BANCAR ŞI DISCIPLINA  FINANCIARĂ  
ARIERATELE  DE PLĂŢI. 

Se poate aprecia că există o legătură de directă proporţionalitate între creditele 
neperformante (fie bancare, fie inter-intreprinderi) şi adâncirea dezechilibrelor din economie. 

Operatorii economici trebuie să acorde o importanţă deosebită poziţiei financiare în 
general; surselor de finanţare, politicii de îndatorare, fluxurilor de trezorerie, acestea 
influenţând atât performanţele economico-financiare cât şi serviciul datoriei şi în final 
categoria de bonitate. 

Între ariatele şi bonitatea clienţilor există o relaţie de intercondiţionare, generându-se 
reciproc şi anume arieratele determină deteriorarea categoriei de bonitate şi implicit credite mai 
scumpe sau imposibilitatea de a contracta credite, fapt care la rândul său crează noi arierate.  

Prin arierate15 înţelegem plăţile restante, neonorate printr-un transfer corespunzător de 
bani, în intervalul de timp prevăzut prin contracte şi în normele legale cu privire la decontările 
dintre agenţii economici: firme, bănci, organisme guvernamentale. 

 Arieratele sunt o parte de “balast” care duc la blocarea circulaţiei băneşti şi a puterii de 
cumpărare, provoacă blocaje economico-financiare şi decorelarea economiei nominale de 
economia reală. 

 
IMPLICAŢIILE ARIERATELOR DE PLĂŢI ASUPRA BONITĂŢII 
CLIENŢILOR 
Arieratele bancare influienţează serviciul datoriei16 prin care se înţelege capacitatea 

debitorului de a-şi onora datoria la scadenţă,exprimată în număr de zile întărziere la plată, de la 
data scadenţei. 
 Conform Regulamentului BNR nr.3/2009, încadrarea clienţilor în categorii de bonitate 
se va face după serviciul datoriei astfel: 
 categoria “standard” în cazul în care clientul nu are rate nerambursate şi dobânzi 

neachitate mai vechi de 15 zile; 
 categoria “în observaţie” în cazul în care ratele scadente şi dobânzile sunt achitate cu o 

întârziere de 16-30 zile ; 
 categoria “substandard” în cazul în care ratele scadente şi dobânzile neachitate au o 

întârziere de  31-60 zile; 
 categoria “îndoielnic”, în cazul în care ratele şi dobânzile au o întârziere de 61-90 zile;  
 categoria “pierdere” – clientul are datorii restante mai vechi de 90 zile şi este în 

imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile. 
Serviciul datoriei este un aspect aparte al analizei pe care ofiţerul de credite o efectuează pentru 

clienţii existenţi ai băncii. Deşi este apreciat pe trecut el pune în valoare comportamentul clientului 

                                                        
15 Gh.Popescu-Interactiunea real-nominal în dinamica economiei româneşti-Publicaţii www.bnro.ro 
16 Reg. BNR nr.5/2002, MO nr. 626/2002 
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în relaţia cu banca, moralitatea şi responsabilitatea pe care acesta o investeşte în relaţia de 
parteneriat. 

În urma coroborării performanţelor economico-financiare şi a serviciului datoriei se va 
definitiva categoria de bonitate a clientului conform matricei de mai jos: 

Serviciul                 
datoriei 

 
Perform.  
financiare 

Standard În observaţie Substandard Îndoielnic Pierdere 

A Standard În observaţie Substandard Îndoielnic Pierdere 

B În observaţie Substandard Îndoielnic Pierdere Pierdere 

C Substandard Îndoielnic Pierdere Pierdere Pierdere 

D Îndoielnic Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere 

E Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere Pierdere 

 

IMPLICAŢIILE ARIERATELOR CLIENŢILOR CREDITAŢI  ASUPRA 
BĂNCILOR 
Portofoliul de credite al unei bănci comerciale. Provizioanele specifice pentru riscul de  
credit. 
 Băncile încearcă să echilibreze portofoliile lor de credite şi implicit raportul dintre risc şi 
profit prin dispersarea împrumuturilor în diverse domenii, cărora li se asociază caracteristici de 
risc diferite. 

 Principiul diversificării ne arată că pierderile efective ale unui portofoliu de credite pot fi 
previzionate mult mai exact şi diminuate pe măsură ce numărul de credite separate din 
portofoliu devine din ce în ce mai mare şi răspândit pe afaceri de natură diferită.  
 Apariţia creditelor neperformante, dar mai ales creşterea lor în timp, creează băncii o 
serie de implicaţii financiare nedorite, acestea concretizându-se de cele mai multe ori în a se 
înregistra în contabilitate venituri artificiale, care la rândul lor sunt impozitate, în diminuarea 
surselor de creditare, generatoare de profit, ca urmare a imobilizărilor create, în crearea de noi 
rezerve şi provizioane cât mai mari, ce duc implicit la diminuarea profitului, la dividende mai 
mici, şi în final, chiar la pierderi de capital propriu.    
 Pentru a se evita sau preîntâmpina situaţiile de mai sus fiecare agent economic care 
solicită un credit de la o bancă comercială va fi încadrat într-o categorie de credit. Acestor 
categorii de credite le corespunde cota procentuală a provizionului de risc care trebuie 
constituit, cotă aplicată asupra întregii sume reprezentând credit şi dobânzi datorate şi anume. 
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      Coeficienţi de provizionare 

Categ.de  

clasificare a credi- 

telor/plasamentelor 

Credite înregistrate în 

valută acordate debitorilor 

persoane fizice,expuşi 

la riscul valutar  

Credite/plasamente altele  

decât cele din coloana 

precedentă 

Standard 

În observaţie 
Substandard 

Îndoielnic 

Pierdere 

0.07 

0.08 
0.23 

0.53 

                   1 

                    0 

  0,05 
0,2 

0,5 

                    1 
 

 

 O dată cu aplicarea Regulamentului nr.2/2000 şi a normelor metologice specifice, începând 
cu noiembrie 2000, s-a întrodus obligativitatea clasificării portofoliului de credite şi în funcţie de 
alte două criterii – a) serviciul datoriei; b) iniţierea de proceduri judiciare – considerate fiind 
criterii de maximă importanţă pentru caracterizarea capacităţii clienţilor de a-şi onora obligaţiile 
faţă de bancă. Criteriul „iniţierea de proceduri judiciare” se referă la cel puţin una din 
următoarele situaţii: 

- faţă de clientul debitor instanţa a acceptat cererea de declanşare a procedurii de 
reorganizare judiciară sau a procedurii de faliment, în cazul persoanelor juridice, fie de 
executare silită a patrimoniului, în cazul persoanelor fizice, cererea fiind depusă, fie de 
către un terţ; 
- printr-o hotărâre judecătrească definitivă s-a dispus învestirea cu formulă executorie a 
contractului de credit, precum şi a contractelor de garanţii aferente. 

  Avându-se în vedere relevanţa acestor criterii pentru caracterizarea performanţei 
financiare a clienţilor nonbancari, beneficiari ai creditelor, în acţiunea sistematică de clasificare 
a portofoliului de credite, băncile comerciale fac uz de următoarea matrice: 

 

                 Proceduri judiciare Serviciul datoriei 
(întârzieri la plată) Neiniţiate Iniţiate 

0-15 zile Standard Pierdere 

16 – 30 de zile Observaţie Pierdere 

31 – 60 de zile Substandard Pierdere 
61 – 90 de zile Îndoielnic Pierdere 
minim 91 de zile Pierdere Pierdere 

 

Creditele neperformante se pot defini ca fiind acele împrumuturi bancare acordate 
clienţilor  a  căror situaţie  economico-financiară, deteriorată din diverse cauze, în diverse faze  
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ale  procesului  de  creditare, nu  mai  asigură  condiţii  de  rambursare  integrală sau parţială a 
creditului şi de achitare a dobânzilor şi comisioanelor datorate. 

Creditele în momentul când  devin  neperformante generează o  serie de neajunsuri pe 
mai multe planuri şi anume: 

1. Din punct de vedere al băncii : 
a)   diminuarea profitului; 
b)   înregistrarea unor venituri artificiale (venituri de încasat) impozabile;   
c)   diminuarea surselor de creditare generatoare de profit.  
În   practica   bancară   compensarea  costului  unui  credit  neperformant  se  face prin   

derularea mai multor credite performante. 
d)   creşterea provizioanelor; 
e)   diminuarea capitalului propriu; 

      f)   diminuarea patrimoniului prin trecerea în afara bilanţului. 
Pentru a menţine solvabilitatea, sumele aferente creditelor neperformante, vor fi luate din profit 
sau din alt activ al băncii. 

2.   Din punct de vedere al clientului: 
      a)diminuarea cifrei de afaceri; 

b)   creşterea debitorilor; 
c)   diminuarea profitului;  
d)   diminuarea capitalurilor; 
e)   creşterea obligaţiilor şi generarea falimentului. 
3.  Din punct de vedere macroeconomic:                                 
a)   blocaj financiar; 
b)perturbaţii în ramuri şi subramuri ale economiei; 
c)limitarea activităţii de comerţ exterior prin limitarea importurilor şi a  

exporturilor;  
d) dereglări monetare . 

Din practica de creditare se poate desprinde faptul că majoritatea creditelor 
neperformante au la bază o lipsă de cunoaştere exactă a managerului despre afacerea ce a 
întreprins-o şi o slabă analiză a afacerii de către ofiţerul de credite. 

Planul de afaceri trebuie să aibă următorul conţinut: 
 prezentarea generală a societăţii. 

Acest lucru se referă la: forma juridică, nivelul capitalului, numele patronilor sau 
deţinătorilor de acţiuni, adresa, obiectul de activitate, tipul de activitate); 
 prezentarea afacerii - riscurile afacerii. 

Promovarea unei afaceri eficiente şi implicit credite de calitate depinde de calitatea 
investigaţiei pe care banca o face privind baza de credit a solicitantului. Băncile trebuie să 
evalueze riscurile cu care au de-a face în creditarea unei afaceri, să cerceteze motivul 
împrumutatului şi să identifice   sursele  de restituire care depind de derularea afacerii pe care  
o creditează, deci dacă afacerea va fi profitabilă şi dacă funcţionarea ei în viitor va genera 
profit şi suficient disponibil pentru a rambursa împrumuturile. 
 analiza pieţei 

Se analizează dacă: piaţa este saturată, segment de piaţă în creştere/declin, produs 
învechit, moda, distribuţie, cost, transport, competiţie, costuri de publicitate, portofoliul de 
clienţi (ca număr şi reputaţie). 
 procesul de producţie. 

Se verifică modul cum este organizat procesul de producţie, etapele şi cerinţele pe 
fiecare etapă (personal, suprafaţă, echipamente, mijloace de transport, materiale, căi de acces 
etc), tipuri de fabricaţie (în serie, la comandă, sezonieră), caracteristicile producţiei (specială, 
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standard), tehnologie şi procedeele tehnologice aplicate, timpul, controlul calităţii, costul 
calităţii, costul energiei, uzura utilajelor, cheltuieli cu protecţia mediului.                                                    

Pentru a fi eficientă o companie trebuie să ia în primul rând cele mai bune decizii 
privind producţia şi desfacerea, să dispună de o organizare care care să-i permită obţinerea 
unor rezultate maxime. 

 informaţii financiare: 
  Situaţii financiare pentru perioadele anterioare şi curente, proiecţii financiare.  
Abilitatea debitorului de a restitui creditul depinde de situaţia financiară. Pe baza   planului de 
afaceri prezentat de companie se va folosi metoda diagnosticării SWOT care presupune 
identificarea următoarelor elemente: Sreengths-puncte tari; Weaknesses-puncte slabe; 
Opportunities-posibilităţi; Threats-ameninţări. Se bazează pe tehnica investigaţiilor, respectiv a 
chestionării, prin aplicarea de întrebări17. 
 În final, toate informaţiile obţinute sunt grupate pe componentele analizei, fiind relevaţi 
factorii interni şi externi ce influenţează bunul mers al activităţii şi puse în valoare punctele 
tari, punctele slabe, posibilităţii viitoare, ameninţările. Rezultatele analizei factorilor externi 
este concentrată şi pe consideraţiile de ordin politic şi al legislaţiei, pe cele economice (cererea 
de produse, canalele de distribuţie, gusturile şi moda, nivelul preţurilor, venitul consumatorilor, 
nivelul exporturilor şi importurilor, curs valutar, taxe şi impozite, tarife vamale etc.), cele 
sociale şi nu în ultimul rând pe cele privind utilizarea de tehnologii eficiente şi de protecţie a 
mediului. 

Esenţa aplicării ei constă în analiza cauză – efect, iar calitatea diagnosticului depinde de 
măsura în care s-au identificat cauzele generatoare de disfuncţionalităţi.  

Ofiţerii de credite vor analiza situaţia bonităţii clienţilor18 pe baza unui  sistem de 
indicatori de structură şi performanţă. Indicatorii de bilanţ sunt indicatori statistici bazaţi pe 
date contabile la un moment dat. De aceea, pentru o mai bună apreciere  a situaţiei unui client 
şi a înţelegerii activităţii acestuia, se impune analiza acestor indicatori în evoluţie şi în 
comparaţie cu alţi clienţi din aceeaşi ramură de activitate. Băncile manifestă o dependenţă mare 
în decizia lor privind acordarea creditului faţă de indicatorii de bonitate şi de garanţiile 
solicitantului, dar aceşti indicatori nu exprimă în totalitate realitatea, ei ar trebui să fie doar o 
carte de vizită a companiei, iar garanţia ar trebui privită ca o măsură asiguratorie, nu ca o 
certitudine de recuperare a creditului prin valorificarea ei. Riscul garanţiei rezultă din 
incertitudinea băncii asupra posibilităţilor de a-şi recupera creanţele din ultima sursă pe care o 
are la dispoziţie, după epuizarea tuturor celorlalte căi. 

Garanţiile pentru creditele acordate pot fi delimitate în două mari categorii: a) garanţii 
rele şi b) garanţii personale. 

Garanţiile reale se caracterizează prin luare sub gaj a unor bunuri mobile sau imobile, 
după caz, de la persoanele fizice sau juridice care solicită creditul, bunuri, care în cazul 
nerambursării creditului, vor fi valorificate de către bancă cu scopul recuperării creanţelor sale. 
Formele garanţiei reale sunt  gajul  şi ipoteca.  

Garanţiile personale se referă la garantarea de către o terţă persoană, fizică sau 
juridică, a împrumutului contractat de către un debitor. În cazul în care persoana împrumutată 
nu restituie creditul, terţul are obligaţia să plătească datoria din patrimoniul său, în contul 
obligaţiei neonorate de către debitor. 

                                                        
17   Ioan I. TRENCA, Metode şi Tehnici Bancare, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002, p. 217. 
18 ,,Prin bonitate a clientului care solicită şi obţine un credit înţelegem capacitatea financiară a acestuia 

de a rambursa creditul şi a achita dobânzile datorate la termenele convenite cu împrumutatorul” [Vasile 
MARIAN, Monedă şi credit, Cluj-Napoca, 2000, p.263]. 
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 Garanţiile personale se concretizează, juridic vorbind, în angajamentul făcut în scris de 
o persoană fizică sau juridică, prin care aceasta se obligă, ca în cazul neexecutării obligaţiei de 
către debitorul principal, să execute acea obligaţie în locul acestuia. 

Garanţiile personale îmbracă două forme de bază: fidejusiunea  şi cauţiunea. 
 

 RECUPERAREA CREDITELOR DECLARATE RESTANTE SAU ÎN LITIGIU. 

    Recuperarea creanţelor restante ale băncii se poate realiza fie prin plata de către 
împrumutat a sumelor datorate, din iniţiativa acestuia, fie, în caz contrar, se vor aplica 
proceduri de recuperare specifice băncilor. 

 Recuperarea creditelor restante se poate realiza prin două căi, considerate de bază: 
a)– calea amiabilă; b) - calea juridică 

Calea juridică de recuperare     
 După epuizarea posibilităţilor de utilizare a căilor amiabile (dar nu şi renunţarea la 
ele),printr-o hotărâre a Comitetului de credite şi risc din sucursală se decide trecerea creditului 
restant în faza de executare silită. Aceasta impune predarea de către Serviciul Credite, sub 
semnătura moderatorului şi a şefului serviciu credite, către consilierul juridic, a unui dosar al 
clientului care va cuprinde, în copie, toate actele necesare pentru susţinerea litigiului 
(contracte, garanţii, corespondenţa cu clientul etc.). 
 

INSTRUMENTE DE SPRIJIN PENTRU SUPRAVEGHEREA PRUDENŢIALĂ ŞI 

STABILITATEA FINANCIARĂ 

a) Centrala Riscurilor Bancare (CRB) reprezintă o structură specializată în 
colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor privind expunerea fiecărei persoane 
declarante (instituţie de credit sau societate de credit ipotecar) din România faţă de acei 
debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma 
limită de raportare (20.000 RON), precum şi a informaţiilor referitoare la fraudele cu carduri 
produse de către posesori. Baza de date a Centralei Riscurilor Bancare este organizată în patru 
registre:  

1) Registrul central al creditelor (RCC) conţine informaţii de risc bancar raportate de 
instituţiile de credit şi este actualizat lunar;  

2) Registrul creditelor restante (RCR) conţine informaţii de risc bancar referitoare la 
abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii şapte ani şi este alimentat 
lunar de Registrul central al creditelor;  

3) Registrul grupurilor de debitori (RGD) conţine informaţii despre grupurile de 
persoane fizice si/sau juridice care reprezintă un singur debitor si este alimentat lunar 
de Registrul central al creditelor;  

4) Registrul fraudelor cu carduri (RFC) conţine informaţii despre fraudele cu carduri 
produse de către posesori raportate de instituţiile de credit şi este actualizat on-line.  
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b) Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP)  

  Centrala Incidentelor de Plăţi este un centru de intermediere care gestionează 
informaţia specifică incidentelor de plăţi, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile 
unor utilizatori predefiniţi. Datele specifice incidentelor de plăţi sunt transmise, difuzate şi 
valorificate pe baza informaţiilor, chiar anterioare plăţii, conţinute în evidenţe şi care sunt 
ocazionate de acte şi fapte având potenţial fraudulos, litigios şi/sau producând riscuri de 
neplată, inclusiv dintre cele care pot afecta finalitatea decontării. Centrala Incidentelor de Plăţi 
organizează şi gestionează un fişier de interes general, numit Fişierul naţional de incidente de 
plăţi FNIP, structurat astfel: 

 Fişierul naţional de cecuri FNC; 
 Fişierul naţional de cambii FNCb; 
 Fişierul naţional de bilete la ordin FNBO. 
 Fişierul naţional al persoanelor cu risc FNPR este un fişier alimentat automat FNIP cu 
incidentele de plăţi majore înregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, inclusiv al unei 
bănci. 

 Bazele de date ale Centralei Incidenţelor de Plăţi pot fi accesate 24 de ore din 24 şi conţin 
informaţii referitoare la: 

 refuzul la plată al cecurilor, cambiilor şi biletelor la ordin; 
 declararea cecurilor pierdute, furate, distruse sau anulate şi declararea cambiilor ori 
biletelor la ordin pierdeute, furate sau distruse; 

 peroanele fizice sau juridice aflate în interdicţie bancară de a emite cecuri. 
 Informaţiile privind incidentele de plăţi sunt menţinute în baza de date a Centralei 
Incidentelor de Plăţi pe o perioaă de şapte ani de la data înscrierii. 
 Incidentul de plată  reprezintă neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor 
participanţilor, înaintea sau în timpul procesului de decontare a unui instrument de plată (cec, 
cambie sau bilet la ordin), obligaţii rezultate prin efectul legii şi / sau al contractului care le 
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reglementează, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa Centralei Incidentelor de Plăţi de 
către entităţile declarante, pentru apărarea interesului public. Incidentul de plată major 
reprezintă incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia dintre următoarele situaţii: 
 în cazul cecului; 

 cecul a fost emis fără autorizarea trasului; 

 cecul a fost refuzat din lipsa totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de 
expirarea termenului de prezentare; 
 cecul a fost refuzat la plată din lipsa parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată 
înainte de expirarea termenului de prezentare;  
 cecul a fost emis cu data falsă sau acestuia îi lipseşte o menţiune obligatorie; 

 cecul circular sau cecul de călătorie a fost emis la purtător; 
 cecul a fost emis de un trăgător aflat în interdicţie bancară; 

 în cazul cambiei şi al biletului la ordin; 
 cambia a fost scontată fără existenţa în total / în parte a creanţei cedate în momentul 
cesiunii acestuia; 

 biletul la ordin / cambia cu scadenţa la vedere a fost refuzat(ă) din lipsa totală de disponibil, 
în cazul prezentării la plată în termen; 
 biletul la ordin / cambia cu scadenţa la vedere a fost refuzat(ă) din lipsa parţială de 
disponibil, în cazul prezentării la plată în termen; 
 biletul la ordin / cambia cu scadenţa la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la 
data emiterii sau la dată fixă a fost refuzat(ă) din lipsa totală de disponibil, în cazul prezentării 
la plată la termen; 

 biletul la ordin / cambia cu scadenţa la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la 
data emiterii sau la o dată fixă a fost refuzat(ă) din lipsa parţială de disponibil, în cazul 
prezentării la plată la termen. 
 Pentru diminuarea riscului în utilizarea instrumentelor de plată de debit, societăţile 
bancare îşi instruiesc clienţii cu privire la utilizarea acestora în conformitate cu legile şi 
reglementările aplicabile şi, de asemenea, încheie cu clienţii convenţii privind declararea 
imediată a instrumentelor pierdute, furate, distruse sau anulate. 
 Interdicţia bancară19 reprezintă regimul impus de bancă unui titular de cont prin care se 
interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, conform unor angajamente 
reciproce aplicabile plăţii cu cecuri, ca urmare a unor incidente de plăţi majore produse cu cec. 

                                                        
19 A. Socol – Tehnica bancară, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca 2006, pag. 179-180 
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CONCLUZII  
Prezenta lucrare, conform motivaţiei cercetării, a obiectivelor propuse şi a rezultatelor 

obţinute este focalizată în jurul unui element de maximă importanţă în sistemul bancar, şi 
anume analiza bonităţii clienţilor în procesul creditării, în contextul dinamic şi diversificat al 
mecanismelor actuale ale economiei de piaţă, tratând riscul de credit ca pe o asumare 
conştientă a realităţii şi încercând să găsească cele mai bune practici în vederea gestionării sale 
cu succes. 

Analiza financiară presupune o analiză concretă a bonităţii agentului economic pe bază 
de indicatori (de lichiditate, solvabilitate, rentabilitate etc.) şi se bazează pe informaţiile 
financiare furnizate de client (bilanţ, cont de profit şi pierdere, balanţe de verificare, cash – 
flow etc.), pe baza sa instituţiile de credit urmărind să identifice şi să cuantifice riscul 
performanţei clientului, riscul de lichiditate şi riscul legat de structura capitalului şi finanţare. 
Aparent, riscul performanţei clientului prezintă cea mai mare importanţă pentru creditor 
deoarece se referă la posibilitatea ca debitorul să nu aibă o performanţă satisfăcătoare, respectiv 
să nu genereze profituri acceptabile care să-i asigure capacitatea proprie de finanţare, şi 
implicit de rambursare a împrumuturilor contractate. Trebuie reţinut însă ca un principiu 
fundamental faptul că orice agent economic poate supravieţui pe perioade semnificative cu 
profituri mici sau chiar cu pierderi, dar nu va supravieţui niciodată fără bani lichizi. Capacitatea 
de a plăti creditorii şi de a onora obligaţiile la scadenţă are o importanţă deosebită, în lipsa 
acesteia, societăţile îndreptându-se inevitabil spre starea de incapacitate de plată, executare 
silită şi/sau lichidare / faliment.  

Cea care reflectă măsura în care o societate a avut sau va avea capacitate de finanţare 
pentru a-şi onora datoriile şi pentru a-şi acoperi necesarul de cheltuieli de investiţii este situaţia 
fluxului de numerar. Ea oferă informaţii vitale în legătură modificarea în timp a poziţiei 
financiare a firmei, respectiv cu modul în care se finanţează firma şi se alocă fondurile pe care 
le mobilizează.  

Alături de situaţia fluxului de numerar se află şi celelalte documente de sinteză 
contabilă – bilanţul şi contul de rezultate – situaţii financiare care prin rolul lor de a reflecta o 
imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului şi a performanţei financiare a unui agent 
economic prezintă la fel de mare importanţă în aprecierea bonităţii solicitanţilor de credite. Tot 
cu ajutorul situaţiilor financiare se pot identifica legăturile comerciale care există între membrii 
unui grup de firme, cărora trebuie să li se acorde o importanţă deosebită în procesul de analiză 
a unei solicitări de credit deoarece reprezintă o realitate din ce în ce mai pregnantă în lumea 
afacerilor, dar mai ales pentru că antrenează riscuri legate de nerespectarea destinaţiei 
creditelor, scopul urmărit de asemenea societăţi fiind acordarea de ajutoare reciproce în 
momentele în care una dintre firmele din grup se află în dificultate. 

Evaluarea riscului nu trebuie să se oprească la simpla analiză a situaţiilor financiare ale 
unui client, deoarece acestea reflectă o stare de fapt la un moment dat, fără a putea să prevadă 
viitorul în ceea ce priveşte afacerea şi care poate fi influenţat de o serie de factori, fie ei interni, 
fie independenţi de aceasta. Tocmai de aceea este binevenită surprinderea şi a altor aspecte, 
diferite de cele financiar-contabile, în vederea formării unei imagini despre un viitor debitor. 

Prin urmare analiza nefinanciară vine ca o confirmare a rezultatelor obţinute din 
analiza financiară, în vederea clarificării semnelor de întrebare rămase şi a obţinerii unei 
imagini cât mai realiste despre un client. În acest sens se impune o analiză asupra calităţii 
managementului şi a acţionariatului, respectiv a abilităţii şi a experienţei în conducerea unei 
afaceri, dar şi a recunoaşterii şi a prestigiului în mediul de afaceri naţional şi internaţional.  
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În evaluarea cererii de credit, analistul trebuie să analizeze clientul şi în contextul 
fluctuaţiilor activităţii economice, mulţi dintre agenţii economici fiind vulnerabili la acestea. 
Este foarte important ca banca să cunoască vulnerabilitatea clienţilor la posibilii factori 
sezonieri şi să structureze creditele acordate acestora astfel încât aceste fluctuaţii ale condiţiilor 
economice să fie luate în considerare.  

Ofiţerul de credite trebuie să evalueze prognozele de dezvoltare ale clientului, să le 
compare cu perspectiva sectorului de activitate în care acesta se încadrează şi să le accepte 
numai în situaţia în care diferenţele sunt justificate. De asemenea, el trebuie să ia în considerare 
şi strategia agentului economic urmărind modul de definire al obiectivelor şi stadiul de 
îndeplinire al acestora. 

Acestea sunt doar câteva dintre aspectele calitative ce pot influenţa performanţele 
financiare viitoare ale unei societăţi şi implicit capacitatea acesteia de rambursare a datoriilor 
în cazul contractării unui credit. În ciuda subiectivismului pe care îl implică este de dorit ca 
analiza acestor aspecte calitative să fie nelipsită din practica instituţiilor bancare. Pentru a fi 
totuşi mai elocvente şi a da posibilitatea efectuării unor comparaţii cât mai obiective prin 
prezenta lucrare se încercă propunerea elaborării de către instituţiile de credit a unui sistem de 
indicatori calitativi comensurabili care să includă elemente de evaluat precum vechimea 
agentului economic în segmentul de activitate respectiv, experienţa şi vechimea acţionariatului 
şi a managementului, istoricul relaţiei de creditare şi al datoriilor către stat, gradul de 
tehnologizare exprimat prin vechimea echipamentelor în dotare etc. Printr-un astfel de sistem 
chiar dacă nu s-ar putea elimina integral, cel puţin s-ar diminua caracterul subiectiv specific 
acestor indicatori calitativi, conferind astfel o credibilitate mult mai realistă întregului mod de 
analiză a bonităţii solicitanţilor de credite. 
În plus, orice instituţie de credit poate contacta şi alte bănci pentru a afla ce experienţe au avut 
la rândul lor cu clientul respectiv, poate afla dacă plăţile au fost efectuate la scadenţă, dacă 
soldurile disponibilităţilor şi depozitelor au fost mari, dacă au existat întârzieri la plată şi cât de 
mari au fost acestea. Informaţii referitoare la debitele restante se pot de asemenea obţine 
consultând bazele de date ale Centralei Riscurilor Bancare şi ale Biroului de Credite.  

Se apreciază că principalele slăbiciuni în gestiunea riscului de credit sunt de ordin 
intern, şi anume: selecţia defectuoasă a dosarelor şi supravegherea internă improprie a evoluţiei 
(practic a involuţiei) calităţii debitorului. De aceea, instituţiile de credit ar trebui să fie mai 
atente în momentul aprobării unui credit, analizând suma maximă ce-i poate fi acordată 
clientului, scopul pentru care îi va acorda respectivul credit, garanţiile pe care le oferă şi 
posibilităţile sale de rambursare, deoarece decizia de acordare a unui împrumut coincide 
practic cu momentul generării riscului de credit. 

În realitate, importanţa acordată de instituţiile de credit criteriilor cantitative şi 
calitative de apreciere a bonităţii potenţialilor debitori este diferită. Unele dintre acestea pun 
accentul mai mult pe factorii cantitativi, calculând în acest sens un număr mai mare de 
indicatori economico – financiari de apreciere a performanţelor clientului, luând în considerare 
chiar şi tendinţa de evoluţie a acestora faţă de perioada precedentă. Altele, acordă o importanţă 
mare factorilor calitativi, care deşi în prealabil tind să ofere o apreciere mai subiectivă, în 
esenţă asigură practic o cunoaştere mai în detaliu a caracteristicilor clientului ce nu pot fi 
cuantificate valoric sau procentual.  

Aşadar, în funcţie de importanţa acordată de instituţiile de credit factorilor luaţi în 
considerare la calculul ratingului de credit pentru determinarea performanţei financiare, acelaşi 
agent economic, poate fi încadrat în diferite categorii de clasificare (de la A până la E), aspect 
ce a fost demonstrat practic în cuprinsul lucrării printr-un exemplu. Aceasta evidenţiază faptul 
că unele instituţii de credit sunt mai prudente, iar altele sunt dispuse a se expune unui risc de 
credit mai mare, prin acceptarea de noi clienţi, cu o situaţie financiară mai puţin solidă.  
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Analizând sistemele de rating practicate de bănci se poate constata o creştere a rolului 
analizei nonfinanciare în selectarea clienţilor creditaţi, pe de o parte prin luarea în considerare a 
unui număr mult mai mare de indicatori calitativi, iar pe de alta parte prin creşterea ponderii 
criteriilor calitative în totalul riscului ponderat al clientului. 

Pe indicatorii calitativi cum sunt calitatea garanţiilor şi a actului managerial, structura 
acţionariatului, condiţiile de piaţă în care işi desfasoară activitatea, realitatea raportărilor 
contabile, strategia firmei, vechimea afacerii, se pune un accent tot mai mare la încadrarea 
solicitantului de credit în una din categoriile de bonitate. 

Importanţa care se dă pe o scală graduală aspectelor nonfinaciare în contextul global al 
analizei bonităţii clientului depinde de prudenţa pe care analistul o manifestă în administrarea 
riscului de credit în bănci. 

Aspectele nonfinanciare de regulă au un impact în a mări riscul atunci când calitatea 
managementului este una discutabilă sau de a deveni un factor de siguranţă atunci când acestea 
marchează în evoluţie valori favorabile sporind certitudinea unui succes în relaţia de parteneriat 
cu banca. 

După părerea noastră se recomandă cu insistenţă în contextul în care competiţia se 
accentuează ca în metodologiile pe care băncile le aplică să-şi găsească locul din ce în ce mai 
mult şi aspectele nonfinanciare cuantificabile. Studiul comparativ realizat scoate în evidenţă că 
marja de prudenţă şi implicit calitatea creditării poate spori dacă astfel de elemente sunt luate 
în considerere.O astfel de abordare este în context cu noile cerinţe ale perfecţionării 
managementului riscului în instituţiile de credit, promovate în acordul Basel II. 

Având în vedere practica bancară din ţara nostră, pentru a se permite  evidenţierea 
posibilităţilor reale de rambursare a creditului si de plată  a dobânzilor şi comisioanelor, 
diminuarea riscului propun următoarele: 

Utilizarea unui set de indicatori diferenţiaţi pe sectoare şi obiecte de activitate, intrucât 
structura activelor şi a capitalului diferă de la un sector la altul . 

De asemenea utilizarea indicatorului “Rotaţia capitalului” cu ratele sale specifice, 
exprimat in număr de rotaţii pe an îl consider irelevant dacă se calculează pe baza situaţiei 
financiare semestriale şi nu pe baza situaţiilor financiare anuale, sau pe ultimele 12 luni 
deoarece volumul activelor este relativ constant pe parcursul unui an, iar cifra de afaceri este 
calculată doar pe şase luni. 

Consider de asemenea necesară o rigoare crescută  în ceea ce priveşte conţinutul 
dosarelor de credit în special a calităţii informaţiilor, a realităţii situaţiilor financiare, în 
practică întâlnindu-se situaţii financiare diferite “pentru fisc şi pentru bancă”. 

Se impune respectarea principiului “celor patru ochi” cerut de reglementările Basel II, 
şi anume persoana care calculează ratingul nu trebuie să fie una şi aceeaşi persoană cu cea care 
revizuieşte ratingul, la modul ideal ele ar trebui să lucreze în departamente diferite. Cel puţin 
una din cele două persoane implicate în procesul de rating trebuie să raporteze unui membru 
din consiliul de administraţie, respectiv directorului general ce răspunde de managementul 
riscului.  
 Pentru diminuarea blocajului economico-financiar şi reducerea arieratelor se impune 
generalizarea formelor moderne ale creditului comercial, simplificarea sistemului de decontări, 
injectarea în economie a cantităţii de masă monetară necesară pentru stingerea arieratelor şi 
creanţelor restante. 

 In acest sens propun de asemenea instituirea unor constrângeri bugetare (inclusiv 
falimentul) pentru  agenţii economici rău platnici, răspunderea penală şi materială cu bunurile 
personale de către administratorii,care au gestionat fraudulos activele societăţii în detrimentul 
creditorilor, modificarea legislaţiei privind procedura insolvenţei, atât prin instituţionalizarea 
unui compartiment ,,de insolvenţă” (judecător sindic,lichidator, evaluator, reprezentant al 
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DGFP, etc.),care să trateze cu operativitate firmele găsite în această procedură,având în vedere 
şi faptul că prin facturarea bunurilor livrate şi serviciilor prestate, firmele creditoare s-au 
înregistrat cu obligaţii fiscale, iar potrivit art.138 din L.nr.571/2003 rep.,,în cazul în care 
contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza 
falimentului beneficiarului,ajustarea bazei de impozitare este permisă începând cu data 
pronunţării hotărîrii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de L.nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă” 
 De asemenea în scopul protejării operatorilor economici de ,,riscul de neâncasare”,care se 
manifestă tot mai pregnant, propun crearea unui site administrat de ANAF prin care să se 
publice agenţii economici care înregistrează arierate, atât faţă de bugetul general consolidat al 
statului cât şi faţă de instituţii bancare şi societăţi comerciale,valoarea acestor arierate, precum 
şi valoarea activelor imobilizate şi circulante. 

 Având în vedere că instituţiile statului şi societăţile comerciale cu capital de stat sunt cele 
mai mari generatoare de arierate, propun ca o soluţie pe termen scurt compensarea obligaţiilor 
fiscale ale operatorilor economici (pentru care statul percepe majorări de întîrziere în caz de 
neplată la scadenţă ) cu sumele pe care aceştia le au de încasat de la stat pentru bunurile livrate 
şi serviciile prestate, deşi este o soluţie parţială întru-cât de cele mai multe ori firmele care au 
încheiat contracte cu statul au la rândul lor subcontractori care la rândul lor îşi încasează 
creanţele cu mari întârzieri. 
 Sunt  necesare de asemenea găsirea de soluţii pentru un acces mai facil al operatorilor 
economici la serviciul de compensări din cadrul Ministerului Economiei,aceştia fiind nevoiţi 
frecvent pentru efectuare compensărilor să apeleze la ,,firme de consultanţă”,în schimbul unor 
comisioane consistente.  
 Între arierate si bonitatea clienţilor există o relaţie de intercondiţionare, generându-se 
reciproc şi anume arieratele determină deteriorarea categoriei de bonitate şi impicit credite mai 
scumpe sau imposibilitatea de a contracta credite, fapt care la rândul său creează noi arierate. 

 Operatorii economici trebuie să acorde o importanţă deosebită poziţiei financiare în 
general, surselor de finanţare, politicii de îndatorare, fluxurilor de trezorerie, acestea 
influenţând atît performanţele economico-financiare cât şi serviciul datoriei şi în final categoria 
de bonitate. 
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