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Teza de doctorat “Analiza activităţii financiare în cooperaţia de credit din România”  este 

rezultatul preocupărilor teoretice şi al experienţei dobândite în domeniul cooperaţiei de credit. 

Această lucrare are drept scop de a evidenţia particularităţile pe care le prezintă analiza 

activităţii financiare în organizaţiile cooperatiste de credit respectiv la agenţiile proprii ale Băncii 

Centrale Cooperatiste şi la băncile cooperatiste afiliate. 

Scopul acestei teme de cercetare este acela de a pune la dispoziţia persoanelor interesate un 

domeniu mai puţin mediatizat atât în literatura de specialitate financiar-bancară cât şi pentru activitatea 

de cercetare şi în cea didactică. 



 
 

Aşa cum rezultă din conţinutul tezei, o bună parte din aceasta a fost afectată pentru analiza 

activităţii prin prisma riscurilor pe care şi le asumă băncile cooperatiste şi Banca Centrală Cooperatistă 

în activitatea lor. 

Apreciem că tema de cercetare aleasă va constitui o provocare atât pentru analiştii financiari cât 

şi pentru lucrătorii din domeniul bancar şi poate constitui un ghid orientativ pentru analiza economico-

financiară, gestionarea crizelor financiare şi pentru administrarea riscurilor semnificative în domeniul 

bancar. 

Premiza teoretică şi practică a temei de cercetare aleasă o constituie faptul că în contextul 

aplicării principiilor Noului Acord de Capital Basel II, analiza economico-financiară şi activitatea de 

administrare a riscurilor semnificative şi mai ales a riscului financiar capătă o însemnătate deosebită 

pentru organizaţiile cooperatiste de credit şi prin asimilare în orice alt domeniu înrudit cu acestea. 

 Astfel, analiza economică a activităţii organizaţiilor cooperatiste de credit capătă o importanţă 

majoră în primul rând pentru cei implicaţi direct în sistemul cooperaţiei de credit dar în acelaşi timp 

prezintă relevanţă şi pentru cei interesaţi în general de cunoaşterea sistemului bancar şi pentru interes 

didactic sau de cercetare şi cunoaştere. 

 Începând cu anul 2002 de când au intrat sub supravegherea Băncii Naţionale a României, rolul, 

locul, importanţa şi mediatizarea organizaţiilor cooperatiste de credit a cunoscut noi dimensiuni în 

peisajul financiar-bancar românesc iar recunaoşterea ca parteneri de afaceri cu credibilitate atât pentru 

partenerii bancari cât şi pentru cei nebancari s-a realizat cu eforturi materiale şi umane deosebite. 

 Tradiţia băncilor cooperatiste de peste 150 de ani a trebuit să fie confirmată şi de întărirea şi 

consolidarea din punct de vedere organizatoric şi financiar a acestora, lucru care a fost posibil prin mai 

multe restructurări şi reorganizări în ultimii ani în principal datorită deselor modificări legislative şi 

cerinţelor normelor şi reglementărilor Băncii Naţionale a României. 

 Opiniile şi dezbaterile diferiţilor specialişti, experţi şi practicieni în domeniul băncilor 

cooperatiste au oferit un bogat material documentar mai ales pentru cunoaşterea evoluţiei istorice şi din 

punct de vedere al funcţionării şi al legislaţiei care le-au guvernat. 

 Însă este de remarcat faptul că pentru ultimele decenii în literatura de specialitate nu există 

referiri exprese şi nici lucrări didactice care să prezinte evoluţia modului de funcţionare, a activităţilor 

desfăşurate şi al sistemului legislativ al băncilor cooperatiste, iar prin modul în care am structurat şi am 

analizat conţinutul acestei teze am încercat să scot în evidenţă noutăţile şi particularităţile acestui tip de 

instituţie de credit, reprezentat de organizaţiile cooperatiste de credit. 



 
 

Contextul nou al aplicării principiilor Noului Acord de capital Basel II  implică existenţa unui 

complex de factori care influenţează activitatea băncilor cooperatiste în zonele lor de operare, iar 

cunoaşterea şi gestionarea eficientă a influenţei acestora constituie o condiţie esenţială a reuşitei în 

activitate, a reducerii neperformanţelor, a creşterii eficienţei economice şi a evitării producerii de fraude 

în activitate. 

Factorii determinanţi ai economiei româneşti legaţi de tranziţie şi integrare, oferă oportunităţi 

importante pentru creşterea activităţii, a performanţelor, pentru realizarea de echilibre financiare şi 

presupun, şi pentru băncile cooperatiste chiar dacă mai puţin decât pentru băncile comerciale, riscuri 

însemnate în activitate. 

Şi pentru a accepta faptul că la organizaţiile cooperatiste de credit riscurile sunt mai uşor de 

controlat, decât în alte bănci, am prezentat în cuprinsul tezei aspecte particulare ale activităţii acestui fel 

de instituţie de credit prin care am încercat să reliefez particularităţile acestui tip de instituţie de credit. 

Astfel, băncile cooperatiste nu pot funcţiona oricum ci sunt obligate să se afilieze la Banca 

Centrală Cooperatistă pentru că ele trebuie reprezentate, supravegheate, controlate şi sprijinite financiar 

şi logistic de către aceasta.  

De asemenea este necesar să li se asigure serviciile bancare de decontare electronică, normele şi 

reglementările interne pe baza cărora să-şi desfăşoare activitatea precum şi programele informatice 

necesare. 

Băncile cooperatiste împreună cu Banca Centrală Cooperatistă, alcătuiesc o reţea cooperatistă a 

cărei funcţionare este prevăzută de Legea nr.99 din 6 decembrie 2006. 

O bancă cooperatistă este o instituţie de credit constituită ca o asociaţie autonomă de persoane 

fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune. Ea se organizează pe o 

rază teritorială de operare proprie stabilită prin actul constitutiv, în care poate infiinţa sucursale (sedii 

secundare). Aceasta cuprinde arii determinate din judeţul în care cooperativa de credit îşi are sediul 

social şi judeţele limitrofe. 

Capitalul social al unei bănci cooperatiste este variabil şi este format din părţi sociale de valoare 

egală, iar valoarea nominală a unei părţi sociale se stabileşte prin actul constitutiv dar potrivit legii nu 

poate fi mai mică de 10 lei. 

O bancă cooperatistă se poate constitui cu un număr de minim 1000 de membri fondatori, care 

au subscris şi vărsat cel puţin o parte socială, sau cu un număr de cel puţin 100 de membri cooperatori, 

cu condiţia ca aceştia să subscrie şi să verse minim 1000 de părţi sociale. 



 
 

Razele teritoriale de operare ale băncilor cooperatiste afiliate la aceeaşi bancă centrală 

cooperatistă nu se pot întrepătrunde, iar activităţile pentru care au primit autorizaţie de funcţionare se 

pot desfăşura numai în raza teritorială de operare a acesteia. 

Băncile cooperatiste nu pot participa la capitalul social al unei societăţi comerciale, nu pot 

efectua investiţii în valori mobiliare sau titluri emise de fonduri de investiţii, nu pot emite obligaţiuni. 

Banca Centrală Cooperatistă are o rază de operare care include cel puţin razele de operare ale 

băncilor cooperatiste afiliate la aceasta, se poate constitui cu un nivel minim al capitalului agregat al 

reţelei stabilite prin reglementări ale Băncii Naţionale a României. 

Capitalul social al unei bănci centrale este variabil şi este format din părţi sociale de valoare 

egală, iar fiecare dintre băncile cooperatiste afiliate trebuie să subscrie şi să verse la capitalul social al 

Băncii Centrale Cooperatiste părţi sociale în valoare de minim 20% din capitalul lor social. 

Activităţile proprii ale unei Bănci Centrale Cooperatiste sunt similare cu cele ale unei bănci 

comerciale, dar creditele acordate persoanelor juridice, altele decât băncile cooperatiste afiliate nu pot 

depăşi 20% din activele acesteia. 

Organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP participă la Fondul de Garantare 

a Depozitelor în sistemul bancar şi în plus Banca Centrală Cooperatistă garantează în întregime 

obligaţiile băncilor cooperatiste afiliate având în acest scop constituită rezerva mutuală de garantare pe 

baza cotizaţiilor băncilor cooperatiste afiliate şi a unei cote din profitul brut al Băncii Centrale 

Cooperatiste. 

Ţinând cont de particularităţile menţionate şi pentru a susţine cât mai bine problematica analizei 

financiare în sistem, teza de doctorat a fost structurată pe 4 capitole pornind de la necesitatea 

cunoaşterii unei retrospective istorice asupra evoluţiei sistemului de credit cooperatist românesc, se 

continuă cu strategii şi politici ale Băncii Centrale Cooperatiste în condiţiile amplificate de criza 

financiară şi cu prezentarea unor modalităţi de analiză a riscurilor semnificative şi în final se efectuează 

o analiză a activităţilor organizaţiilor cooperatiste de credit printr-un sistem de indicatori.  

Primul capitol intitulat “Sistemul de credit cooperatist – tradiţie, evoluţie, perspective” 

abordează în principal evoluţia organizaţiilor cooperatiste de credit din punct de vedere al organizării 

lor, al legislaţiei sub care au funcţionat, cu diversele lor denumiri, respectiv cooperative de credit, 

cooperative de credit şi economie, bănci populare etc. 

Am scos în evidenţă modul de organizare şi funcţionare al acestor tipuri de unităţi, a modului de 

subordonare a acestora faţă de organizaţiile judeţene şi cele centrale precum şi modul de implicare a 



 
 

statului în activitatea lor. De asemenea, am încercat să marchez perioadele de evoluţie şi de involuţie 

ale organizaţiilor cooperatiste şi de-a lungul existenţei lor. 

Din conţinutul primului capitol se observă că organizaţiile cooperatiste au fost   de-a lungul 

istoriei lor un sprijin permanent pentru membrii lor şi în special pentru agricultori, că în cea mai mare 

parte a existenţei lor s-au dezvoltat prin forţe proprii, cu resurse proprii şi numai în anumite perioade au 

fost sprijinite şi susţinute de stat. 

Organizaţiile cooperatiste nu au fost scutite, de-a lungul timpului, nici de nedreptăţi şi abuzuri 

din partea statului, fapt pentru care au existat şi perioade în care ele nu au mai funcţionat, fiind puse în 

lichidare şi apoi reînfiinţate fie sub alte denumiri fie ca activităţi distincte în cadrul unor servicii sau 

departamente din cadrul băncilor cu capital de stat existente de-a lungul timpului. 

Organizaţiile cooperatiste au trebuit să suporte inclusiv un mod de lichidare  nedrept în anul 

1948 ca măsură a statului din acel timp, când patrimoniul băncilor în lichidare, în mod abuziv în loc să 

revină membrilor a fost trecut la Organizaţia Centrală a Cooperativelor de Consum. 

Viaţa a demonstrat că lichidarea cooperativelor de credit din acea vreme a lăsat un mare gol în 

lumea satelor lăsând populaţia fără posibilităţi de a se împrumuta. 

Pentru aceste motive în anul 1954 cooperativele de credit şi economie s-au reînfiinţat în baza 

Decretului nr.455 din 10 decembrie 1954 în cadrul Băncii Agricole cu scopul finanţării investiţiilor în 

domeniul agricol. Fondul statutar al Băncii Agricole a fost format din participaţia statului şi a 

cooperativelor de credit şi economie. 

O atenţie aparte am acordat în acest capitol problematicii organizaţiilor cooperatiste de credit în 

perioada de după 1960 când în literatura de specialitate nu se mai regăsesc sau se regăsesc mai puţine 

date şi informaţii care oglindesc aspecte ale modului de organizare şi funcţionare al acestui tip de 

organizaţii. 

De la reînfiinţarea lor, respectiv din toamna anului 1955, cooperativele de credit au avut o 

evoluţie ascendentă în plan organizatoric şi financiar datorită utilităţii pe care au dovedit-o în sprijinirea 

membrilor asociaţi cu împrumuturi şi alte diferite servicii efectuate. 

S-a ajuns ca la 30 iunie 1968 să fie constituite şi să funcţioneze un număr de 1013 cooperative 

de credit în care erau înscrişi 1.762.200 membri, iar la începutul anului 1971 numărul total al 

cooperativelor de credit era de 930 unităţi din care 761 în mediul rural şi 169 în mediul urban acestea 

reducându-se datorită comasării lor. 

În anii 1970 – 1980 s-au dezvoltat activităţile de mandat pe care le desfăşurau cooperativele de 

credit în mediul rural, pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi anume depuneri şi restituiri de 



 
 

sume pe librete de economii CEC, vânzări şi cumpărări de obligaţiuni CEC etc. De asemenea au sporit 

şi operaţiunile în mandat pentru ADAS şi Loto-Pronosport. 

Pe plan central s-a constituit în 1973 o “Comisie Centrală a Cooperativelor de Credit” ca organ 

obştesc reprezentativ, cu personalitate juridică fomat din reprezentanţi ai cooperativelor de credit şi ai 

comisiilor judeţene şi din reprezentanţi ai Centrocoop, care a constituit un nou început în activitatea de 

reprezentare, coordonare, sprijin, control şi inspecţie la cooperativele de credit. 

În continuarea capitolului I am abordat legislaţia modernă a cooperaţiei de credit după 

decembrie 1989 şi momentele mai importante care au marcat evoluţia cooperativelor de credit, 

respectiv: Decretul lege 67 din 1990; O.U.G. nr.97 din 2000; Legea 200/2002 pentru aprobarea O.U.G. 

97/2000. 

În anul 1990, după o lungă perioadă în care activitatea cooperativelor de credit nu a avut o 

legislaţie proprie, s-a simţit nevoia unei reglementări, motiv pentru care în anul 1990 a fost promulgat 

Decretul Lege nr.67/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi de credit. În 

perioada respectivă cooperativele de credit şi-au desfăşurat activitatea separat de cooperativele de 

consum. 

Dezvoltarea mai accelerată a cooperativelor de credit a impus elaborarea unei noi legiferări a 

funcţionării acestora, lucru care s-a întâmplat în anul 1996 prin apariţia Legii nr.109/1996 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, lege organică prin care 

cooperativele de credit şi-au recăpătat denumirea de “bănci populare”. Potrivit acestei legi, sistemul 

cooperaţiei de credit a funcţionat pe trei nivele organizatorice, respectiv cooperativele de credit asociate 

la nivel de judeţ în case teritoriale, iar acestea la nivel naţional în Casa Cooperativelor de Credit 

CREDITCOOP. 

Cu toate că această lege a creat un cadru instituţional mai bun şi mai clar decât cel anterior, 

totuşi ea avea şi unele neajunsuri, dintre care considerăm că cel mai mare a fost acela al 

neobligativităţii afilierii cooperativelor de credit la o autoritate centrală care să le asigure un control şi o 

supraveghere adecvată. 

Datorită acestui inconveniet, în perioada 1997 - 1998 au apărut multe bănci populare 

independente, autointitulate şi “cooperative de credit”, care au profitat de imperfecţiunile sistemului 

legislativ, nerespectând principiile cooperatiste şi eludând pragul de capital social prevăzut pentru 

băncile comerciale au început să desfăşoare activităţi bancare neautorizate. Numărul acestora a crescut 

rapid şi estimativ numărul lor a depăşit câteva sute, numărul lor exact nefiind cunoscut. 



 
 

            Chiar dacă s-a făcut cu întârziere s-a luat o măsură prin care s-a stopat  proliferarea unor astfel 

de instituţii, care nu funcţionau în cadrul unui sistem autorizat, reglementat şi controlabil, ceea ce s-a 

petrecut în septembrie 1999 când, printr-o Hotărâre de Guvern, s-a interzis înfiinţarea de noi 

cooperative de credit până la o nouă legiferare. 

            Ulterior, în anul 2000, s-a adoptat o Ordonanţă de urgenţă a Guvernului ce reglementa 

activitatea organizaţiilor cooperatiste de credit şi care, după o serie de amendamente ce i s-au adus, a 

fost aprobată de Parlamentul României în anul 2002. Prin această lege s-a dat posibilitatea Băncii 

Naţionale a României de a autoriza, reglementa şi supraveghea activitatea bancară efectuată de 

organizaţiile cooperatiste de credit. 

            În esenţă, legea prevedea funcţionarea organizaţiilor cooperatiste de credit în reţele, formate 

dintr-o casă centrală, sucursale ale acesteia, precum şi cooperative de credit afiliate la casa centrală. 

Fiecare cooperativă de credit putea să opteze pentru o casă centrală la care să se afilieze, iar pentru 

constituirea unei case centrale era nevoie de minimum 50 de cooperative de credit. 

            Este de remarcat faptul că, în anul 2000, au început procesul de autorizare, care prevedea trei 

etape întinse pe o perioadă de 2 ani, 10 reţele cooperatiste de credit şi că la finalul acestuia, respectiv în 

toamna anului 2002, singura reţea autorizată de Banca Naţională a României a fost reţeaua cooperatistă 

CREDITCOOP. Aceasta era formată din Casa Centrală, împreună cu 21 de agenţii ale sale, şi 547 de 

cooperative de credit afiliate, cu 375 de puncte de lucru - sedii secundare ale acestora, la care erau 

asociaţi peste 750.000 de membri. 

În perioada cuprinsă între anii 2002 – 2004 a avut loc un amplu proces de fuziune în urma 

căruia dintr-un număr de 565 de cooperative de credit au rezultat 124 asigurându-se astfel condiţii mai 

bune de dezvoltare a acestora, s-au creat premize pentru obţinerea unor indicatori de prudenţialitate 

bancară situaţi în limitele prevăzute de reglementările în vigoare şi s-a înfăptuit concentrarea actului de 

decizie la o unitate absorbantă cu un management corespunzător. 

Luna septembrie a anului 2008 a însemnat finalizarea unui nou proces de fuziune în urma căruia 

numărul de bănci cooperatiste s-a redus la 51 iar majoritatea băncilor cooperatiste absorbite au devenit 

agenţii şi sucursale ale băncilor cooperatiste absorbante. Majoritatea băncilor cooperatiste existente la 

finele anului 2008 funcţionau la nivelul unui judeţ putând afirma că sunt adevărate bănci regionale şi 

efectuează majoritatea operaţiunilor bancare pe care le desfăşoară orice instituţie de credit. 

În anul 2006 Guvernul României adoptă Ordonanţa de urgenţă nr.99 privind instituţiile de credit 

şi adecvarea capitalului, care cuprinde în mod distinct şi reglementări specifice organizaţiilor 



 
 

cooperatiste de credit şi prin care cooperativele de credit primesc şi denumirea de bănci cooperatiste ca 

urmare a recunoaşterii progreselor remarcabile din ultimii ani. 

O altă parte din primul capitol a fost alocată prezentării legislaţiei cooperatiste în Uniunea 

Europeană, prezentându-se atât aspecte legislative cât şi caracteristici juridice ale statutelor. 

Am scos în evidenţă faptul că băncile cooperatiste europene prezintă trei caracteristici 

principale: sunt guvernate de principiul un om, un vot; urmăresc obiective altele decât maximizarea 

profitului şi au o bază de capital care constă în mare măsură dintr-o înzestrare fără proprietari finali. 

În timp ce caracteristicile de bază ale băncilor cooperatiste au rămas neschimbate, totuşi esenţa 

băncilor cooperatiste s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Patru schimbări asociate sunt relevante 

în mod special: băncile cooperatiste s-au maturizat; ele au crescut; s-au organizat ele însele din ce în ce 

mai mult în reţele şi au început să se angajeze într-o varietate largă de activităţi altele decât 

intermedierea tradiţională. 

De asemenea, am prezentat câteva argumente şi vom prezenta unele şi în continuare, care 

sugerează că băncile cooperatiste sunt mai stabile decât băncile comerciale şi că în general contribuie 

pozitiv la stabilitatea sistemelor financiare.  

 Astăzi băncile cooperatiste reprezintă din ce în ce mai mult o structură de proprietate complexă 

care imită modelele organizatorice ale băncilor comerciale. Băncile cooperatiste deţin valori superioare 

de capital şi câştigurile asupra acestui capital sunt adeseori inferioare mediilor din industrie. Aceasta 

conduce la critici că banca cooperativă deţine capital care ar putea fi folosit altundeva în economie iar 

cooperativele deţin un avantaj incorect asupra concurenţilor lor deoarece ei au nevoie să atingă niveluri 

inferioare de profitabilitate. 

 Această diferenţă în performanţă poate fi explicată datorită structurii distincte de proprietate 

angajată de cooperative comparată cu companiile de deţinători de acţiuni. Băncile cooperatiste 

acumulează capital prin proiect, deoarece scopul lor original a fost să învingă o criză de capital pentru 

activităţile lor alese. Suplimentar, oportunităţile de a gestiona capital în interior şi în afară sunt adeseori 

limitate pentru o cooperativă care poate fi forţată să opereze sub statute şi regulamente care dictează 

cum să fie gestionat capitalul. Proprietatea capitalului este de asemenea neclară: membrii trecuţi, 

prezenţi şi viitori au toţi o solicitare. În final, băncile cooperatiste se bazează pe capitalul intern pentru 

investiţii strategice, în timp ce băncile comerciale au mai mare acces de a ridica fonduri suplimentare, 

de exemplu prin emiterea de acţiuni. 

 Urmare originilor lor din zonele rurale, multe reţele bancare cooperatiste se bucură de o 

semnificativă cotă de piaţă în afacerile lor locale şi sunt adeseori cele mai mari în ceea ce priveşte 



 
 

numărul de filiale sau locaţii de birou în piaţa lor locală. O critică a băncilor cooperatiste este că ele 

înmagazinează un avantaj necinstit din reţelele lor de moştenire: ca “unică filială în oraş” în unele 

cazuri, cooperativele se bucură de o poziţie apropiată monopolurilor pe pieţele locale care sunt prea 

costisitoare pentru a intra în concurenţa. 

 Nu există nimic pentru a împiedica candidaţi comerciali nou veniţi să deschidă filiale dacă acolo 

se pot obţine profituri peste normal. Ultima decadă a văzut o renaştere în construirea de filiale în 

anumite pieţe unde noi forme şi tehnologii au condus la o mare reducere în investiţia de costuri fixe 

pentru a înfiinţa o filială. Unele bănci cooperative au răspuns de asemenea la aceasta prin extinderea lor 

suplimentară – de exemplu, Credit Mutuel în Franţa şi-a extins reţeaua de filiale încă din 2002. 

Dacă avem în vedere ca şi criterii generale de apreciere, modelul general de afacere, respectiv 

acoperirea geografică, listarea acţiunilor, atitudinea faţă de calitatea de membru cu referire la strategia 

calităţii de membru, redistribuirea profitului, contribuţii de capital, putem concluziona asupra 

trăsăturilor şi particularităţilor activităţii bancare cooperatiste în cele ce urmează folosind un model 

tabelar clarificator. 

Trăsături şi particularităţi ale activităţii bancare cooperatiste europene 

 De la tradiţional .... ....la netradiţional 
Model general de afacere   
Amestec de afaceri Unele bănci câştigă însă peste 

95% din venitul lor din afaceri 
interne de retail 

Altele câştigă peste o treime 
din venitul lor din 
netradiţional (adică afaceri de 
non-retail) 

Acoperire geografică Unele bănci operează numai 
în piaţa lor internă 

Altele câştigă un sfert din 
venitul lor peste graniţă 

Listarea acţiunilor Unele bănci se împotrivesc cu 
putere deplasării către un 
model de coproprietate 

Altele expun un model hibrid, 
listând părţi din organizaţia lor 

Atitudini faţă de calitatea de membru   
Strategia calităţii de membru Unele bănci luptă pentru a 

face membru fiecare client 
Altele nu-şi recrutează în mod 
activ membrii 

Redistribuirea profitului Unele bănci plătesc un 
dividend standard 

Altele distribuie profituri 
bazate pe scheme de loialitate 
sau prin produse şi servicii 
promoţionale 

Contribuţii de capital Unele bănci pun mare accent 
pe dreptul de proprietate şi pe 
responsabilităţi 

Altele nu cer membrilor să 
deţină o cotă din afacere 

Aderenţă la valori de cooperativă   
Autonomia băncii locale Unele bănci primare au 

discreţie în luarea propriilor 
decizii privind stabilirea 

Altele trebuie să urmeze 
directivele centrale asupra 
celor mai multe chestiuni 



 
 

preţurilor, asumarea riscului 
etc. 

Investiţie în comunităţi locale Unele bănci nu au  o bună 
vedere generală a activităţilor 
lor, nu sunt foarte strategice 
privind costurile şi beneficiile 
etc. 

Altele sunt foarte transparente 
privind sponsorizarea lor, 
publică un raport asupra 
cheltuielilor şi activităţilor 
anuale etc. 

Educaţie şi pregătire Unele bănci cheltuiesc peste 
sumele medii pentru 
pregătirea personalului, etc.şi 
accentuează natura lor 
cooperativă în toate 
comunicările 

Altele nu se deosebesc de 
băncile comerciale în acest 
domeniu 

 

În ultima parte a primului capitol am prezentat Asociaţia Europeană a Băncilor Cooperatiste 

care reprezintă interesele băncilor cooperatiste asociate şi mijloceşte relaţiile de colaborare între 

organizaţiile membre şi reprezintă interesele băncilor cooperatiste din 23 de state membre şi face loby 

pe lângă organismele Uniunii Europene pentru legislaţia în domeniu în concordanţă cu specificul şi 

particularităţile sistemului bancar cooperatist. 

Am considerat, pentru o bună înţelegere a evoluţiei şi tendinţelor creditului cooperatist 

european, că prezintă un interes deosebit cunoaşterea poziţiilor exprimate de oficiali ai băncilor 

cooperatiste europene precum şi de oficiali ai Uniunii Europene care le-am remarcat la întâlnirile 

anuale ale Asociaţiei Europene a Băncilor Cooperatiste de la Bruxelles. 

Am reţinut ca un punct de vedere foarte pertinent poziţia preşedintelui Confederaţiei Naţionale a 

Creditului Mutual din Franţa care a afirmat că “a existat o perioadă în care băncile cooperatiste au fost 

fie ignorate, fie atacate. Rareori s-a întâmplat ca ele să fie tratate ca atare, ca o bancă cu identitate 

specială care să fie respectată. Însă trebuie recunoscut şi acceptat că băncile cooperatiste nu pot fi 

supuse aceloraşi reglementări ca şi băncile comerciale în ceea ce priveşte modul de organizare, 

profitabilitate etc.”. 

Al doilea capitol al tezei de doctorat a fost intitulat “Strategii şi politici ale Băncii Centrale 

Cooperatiste în condiţiile riscurilor amplificate de criza financiară”.  

În acest capitol am procedat la descrierea generală a conceptului de risc, la definirea şi 

clasificarea riscurilor bancare şi am insistat mai mult asupra riscului de creditare ca principală 

componentă a riscului instituţiilor de credit. 

De asemenea, am prezentat Strategia implementării Noului Acord de capital Basel II la nivelul 

reţelei CREDITCOOP. Cea mai importantă modificare adusă de Basel II a fost trecerea de la ideea de 

norme la cea de principiu. Principiul este asimilat cu sintagma “reducerea vitezei până la limita evitării 



 
 

oricărui pericol”. Vor apărea în reglementări din ce în ce mai multe expresii cum ar fi: trebuie să ai un 

management corespunzător”, sau “trebuie să ai un sistem de date mulţumitor care să-ţi identifice, 

măsoare şi gestioneze riscurile”. 

Aceasta înseamnă că într-o bancă dezvoltată cu diverse activităţi vor fi necesare proceduri mai 

complicate, Basel II reprezentând o  aplicare mult mai bună pe riscul fiecărei instituţii de credit. 

Zonele majore de impact ale Acordului Basel II şi dificultăţile implementării acordului de 

capital şi la nivelul băncilor cooperatiste au fost legate de: 

 Recalcularea rezervelor de capital 

 Creşterea cerinţelor investiţionale 

 Complexitatea şi costurile proceselor şi sistemelor implementate 

 Necesitatea specializării personalului care le gestionează 

 Creşterea distanţei între liderii financiari prezenţi pe piaţă, adâncind competiţia şi 

distanţa între marile bănci, sofisticate în portofoliu şi micile bănci de pe piaţă. 

Condiţionată de integritatea datelor, analiza de risc, estimarea corectă a riscului, conformitatea 

instituţiilor bancare cu recomandările Basel  II a depins în foarte mare măsură de eficienţa în 

organizarea departamentelor IT. 

“Prima metodă de calculare a cerinţelor de capital pentru riscul de credit – abordarea 

standardizată – a fost aleasă a se implementa începand cu anul 2008 de Banca Centrală Cooperatistă. 

Astfel, un nivel al capitalului pentru acest risc s-a calculat prin aplicarea unui pocent de 8% asupra 

valorii ponderate la risc a expunerilor. 

Creditcoop a ales să aplice în vederea calculării cerinţei de capital pentru riscul operaţional 

metoda indicatorului de bază urmând a deţine pentru riscul operaţional un capital egal cu 15% din 

venitul mediu brut din ultimii trei ani de activitate respectiv 2005, 2006 si 2007”. 

Menirea CREDITCOOP este să administreze riscul operaţional în aşa manieră încât să 

echilibreze evitarea pierderilor financiare şi afectarea reputaţiei Băncii Centrale Cooperatiste şi a 

băncilor cooperatiste afiliate, cu menţinerea sub control a costurilor. 

Calculul cerinţelor de capital pentru riscul de piaţă nu este aplicabil la nivelul reţelei dat fiind 

faptul că activităţile care sunt reglementate în cadrul acestui risc nu sunt desfăşurate pentru moment în 

cadrul Creditcoop. 

Pentru a răspunde cerinţelor de implementare a acordului de capital Basel II Banca Centrală 

Cooperatistă a trebuit să elaboreze şi să supună aprobării B.N.R. următoarele reglementări: 



 
 

1.Norme privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru organizaţiile cooperatiste de 

credit din cadrul reţelei; 

2.Norme privind tratamentul riscului de credit pentru organizaţiile cooperatiste de credit din 

cadrul reţelei 

3.Norme privind expunerile mari în cadrul organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul 

reţelei; 

4.Norme privind tehnicile de diminuare a riscului de credit în cadrul organizaţiilor cooperatiste 

de credit din cadrul reţelei; 

5.Norme privind adecvarea capitalului organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei; 

6.Norme privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor în cadrul 

organizaţiilor cooperatiste de credit; 

7.Norme privind determinarea cerinţelor minime de capital ale organizaţiilor cooperatiste de 

credit pentru riscul operaţional; 

8.Norme privind cerinţele minime de publicare pentru organizaţiile cooperatiste de credit. 

Aşa cum am estimat încă din toamna anului 2008 criza economică trebuia să se repercuteze în 

anii 2009 şi 2010 şi asupra reţelei CREDITCOOP printr-o scădere importantă a profiturilor pe de o 

parte din cauza dobânzilor ridicate la care se atrag resurse şi pe de alta din cauza creşterii 

provizioanelor pentru riscul de credit, iar gradul de creditare depindea de capacitatea de atragere a 

resurselor. 

În aceste condiţii pentru evaluarea riscurilor cu care s-ar fi putut confrunta reţeaua 

CREDITCOOP pe parcursul anului 2009, au fost avute în vedere scenarii de criză care pun în evidenţă 

riscurile semnificative şi modul în care prin influenţa reciprocă a acestora poate fi afectat în mod 

semnificativ profitul estimat.  

De asemenea s-a urmărit să se pună în evidenţă influenţa rezultatelor scenariilor de criză asupra 

fondurilor proprii estimate. 

Având în vedere că diferitele riscuri la care poate fi expusă reţeaua CREDITCOOP în anul 2009  

nu se exclud reciproc ci, dimpotrivă, datorită contextului economic, se pot influenţa unul pe altul, 

construirea scenariilor de criză pentru anul 2009 s-a făcut prin luarea în considerare a posibilităţii ca o 

dată manifestat un risc el să determine manifestarea unor alte riscuri.   In acest fel, s-a urmărit efectul 

pe care l-ar putea avea manifestarea concomitentă a unor riscuri multiple asupra rezultatelor estimate 

ale reţelei CREDITCOOP. 



 
 

Pentru a cuantifica riscul bancar a fost nevoie de raportarea la un punct de reper care reprezintă 

un nivel de referinţă şi care poate fi utilizat ca standard în analiză. Punctul de reper pe care l-am avut în 

vedere l-a reprezentat profitul previzionat prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009. Prin 

raportare la profitul estimat, riscul, semnifică posibilitatea de modificare faţă de acesta. 

In elaborarea scenariilor de criză la nivelul reţelei CREDITCOOP, s-a utilizat atât Bugetul de 

Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2009 cât şi diferite situaţii care au la bază realizările aferente lunii 

noiembrie 2008. 

 Pentru a elabora scenarii de criză care să ia în considerare, ca bază de pornire şi ca bază de 

construire a scenariilor, activitatea concretă a organizaţiilor cooperatiste de credit din reteaua 

CREDITCOOP a fost supus analizei volumul creanţelor şi al datoriilor aferente fiecarei regiuni a ţării, 

astfel:     

Volumul creanţelor şi datoriilor băncilor cooperatiste  

pe regiuni geografice 

CREANŢE - NOIEMBRIE 2008 DATORII PRIVIND CLIENTELA 
NEFINANCIARĂ 

REGIUNI 
TOTAL 

CREANŢE - 
CLIENTELA 

NEFINANCIARĂ 
- LA VALOARE 
NETA (% DIN 

TOTAL) 

TOTAL 
CREANŢE - 
CLIENTELA 

NEFINANCIARĂ 
- LA VALOARE 

NETA 

DISPONIBILITATI, 
DEPOZITE, 

CERTIFICATE DE 
DEPOZIIT SI 

CARNETE DE 
ECONOMII (% 
DIN TOTAL) 

DISPONIBILITATI, 
DEPOZITE, 

CERTIFICATE DE 
DEPOZIIT SI 

CARNETE DE 
ECONOMII 

BUCURESTI 3,14% 16.356.611 6,57% 28.704.939 
CENTRU 13,89% 72.280.763 14,28% 62.356.077 

NORD EST 17,68% 92.025.989 15,58% 68.008.512 
NORD VEST 20,69% 107.676.478 19,59% 85.541.391 

SUD 13,02% 67.762.776 11,62% 50.749.875 
SUD EST 12,48% 64.976.384 13,71% 59.852.044 

SUD VEST 10,57% 55.007.073 9,62% 41.982.985 
VEST 8,54% 44.461.763 9,03% 39.443.811 

Total general 100,00% 520.547.836 100,00% 436.639.633 
 

Setul de scenarii de criză pentru riscurile manifestate 

în regiunea de NORD-VEST 



 
 

După cum se observă, regiunea Nord Vest este regiunea în care se concentrează o mare parte a 

activităţilor desfaşurate cu clientela nefinanciară, din acest motiv primul set de  scenarii de criză pe care 

l-am propus spre analiză are în vedere următoarele: 

 determinarea  consecinţelor manifestării unui risc de credit în regiunea Nord Vest; 

 determinarea  consecinţelor manifestării unui risc de lichiditate în regiunea Nord Vest generat 

de consecinţele manifestării riscului de credit în aceeaşi regiune; 

 determinarea  consecinţelor manifestarii unui risc al ratei dobânzii în regiunea Nord Vest 

datorat nevoii acute de atragere/cumpărare de lichidităţi ca urmare a manifestării riscului de 

lichiditate; 

 determinarea  consecinţelor manifestării unui risc operaţional în aceeaşi regiune în condiţiile 

în care celelalte riscuri semnificative s-au manifestat deja. 

În scenariul de criză pentru  riscul de credit s-a avut în vedere probabilitatea intrării în 

incapacitate de plata în anul 2009 pentru categoria de clienţi cu credite contractate şi înregistrarea într-o 

categorie de clasificare inferioară. Creanţele aferente clientelei nefinanciare din regiunea Nord - Vest 

au reprezentat, la finele lunii noiembrie 2008, aproximativ 20% din totalul creanţelor înregistrate în 

portofoliul de credite al reţelei CREDITCOOP. 

Pentru a se calcula influenţa acestui scenariu asupra profitului şi asupra fondurilor proprii 

estimate s-a realizat încadrarea soldului previzionat pentru anul 2009 al creditelor acordate clienţilor în 

cele 5 categorii de clasificare (standard, în oservaţie, substandard, îndoielnic şi pierdere). Deoarece nu 

s-a ştiut, cu exactitate, cum vor fi clasificate creditele în anul 2009, încadrarea pe categorii de 

clasificare s-a facut în funcţie de încadrarea creditelor la finele ultimei luni încheiate, respectiv la finele 

lunii noiembrie 2008. 

Aplicarea scenariului de criză care prevede situaţia în care 20% din creditele acordate clientelei 

înregistrate în fiecare categorie de clasificare se înregistrează într-o categorie de clasificare inferioară: 

Declasificare conform scenariului CATEGORII 
DE 

CLASIFICARE 

Previziune 
2009 

20% din 
previziunea 

pt 2009 
Declasificarea 

  1 2 = 1*20% mod de calcul rezultat 
STANDARD 562.897.822 112.579.564 col. 1 rd 1 -col. 2  rd 1 450.318.258 
IN 
OBSERVATIE 11.024.610 2.204.922 col.1 rd 2  + col.2 rd 1 - col.2 

rd 2 121.399.252 

SUBSTANDARD 8.980.948 1.796.190 col.1 rd 3  + col.2 rd 2 - col.2 
rd 3 9.389.681 

INDOIELNIC  2.672.302 534.460 col.1 rd 4  + col.2 rd 3 - col.2 3.934.031 



 
 

rd 4 
PIERDERE 4.923.894 138.346 col.1 rd 5  + col.2 rd 4 5.458.354 
TOTAL 
CREDITE 
CLASIFICATE 

590.499.576 117.253.482 
 590.499.576 

 

Urmare declasificării conform scenariului de criză se va continua prin calcularea necesarului de 

provizioane aferent acestei situaţii: 

CATEGORII DE 
CLASIFICARE 

Clasificarea soldului 
creditelor la finele anului 

2009, dupa aplicarea 
scenariului de criză 

coeficienti 
de 

provizionare 

Necesarul de 
provizioane la finele 

anului 2009, dupa 
aplicarea scenariului de 

criză 
STANDARD 450.318.258 0 0 
IN OBSERVATIE 121.399.252 0,05 6.069.963 
SUBSTANDARD 9.389.681 0,2 1.877.936 
INDOIELNIC  3.934.031 0,5 1.967.016 
PIERDERE 5.458.354 1 5.458.354 
TOTAL CREDITE 
CLASIFICATE 590.499.576   15.373.269 

 

Am calculat în continuare efectele acestui scenariu de criză asupra activului previzionat şi am 

prezentat modificările B.V.C. asupra profitului estimat pe 2009 asupra nivelului fondurilor proprii 

estimate pentru 2009 şi asupra solvabilităţii estimate la nivelul reţelei. 

Scenariul de criză pentru riscul de credit care a prevăzut situaţia în care 20% din creditele 

acordate clientelei (toate creditele acordate în regiunea Nord-Vest) înregistrate în fiecare categorie de 

clasificare se înregistrează într-o categorie de clasificare inferioară, presupune nu numai înregistrarea 

cheltuielilor suplimentare cu provizioane ci şi o diminuare a fluxului de intrări de numerar.  Pentru a 

pune în evidenţă modul în care manifestarea riscului de credit determină şi manifestarea riscului de 

lichiditate, pe fondul situaţiei economice din această regiune se va analiza influenţa unui scenariu. 

Pentru simularea unei situaţii de criză considerăm că în prima lună a anului 2009, organizaţiile 

cooperatiste din regiunea analizată se confruntă cu o criză profundă de lichiditate datorată crizei în care 

se află economia naţională. Prin urmare, scenariul de criză presupune următoarele:   

 19,59% din clienţii care au constituite depozite (depozite, certificate de depozit, carnete de 

economii) la organizaţiile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP locuiesc în Nord-Vestul 

ţării (zona calamitată) şi, datorită situaţiei de criză, vor solicita retragerea depozitelor la 

scadenţă; 



 
 

 Având în vedere situaţia de criză, s-a luat în considerare, pentru activitatea cu clienţii 

deponenţi din zonele care sunt mai puţin afectate de criză, respectiv regiunile Nord - Est, Sud - 

Est, Sud Muntenia, Bucureşti, Vest şi Centru, o rată de prelungire a depozitelor de 60% (o rată 

normală de prelungire a depozitelor este de aproximativ 80%), 40% din acestea urmând sa fie 

retrase în momentul în care ajung la scadenţă; 

 De asemenea, considerăm că 20% din clienţii reţelei CREDITCOOP (clienţii care domiciliază 

în regiunea respectivă - vezi scenariul pentru riscul de credit) au întarzieri la plata ratelor 

convenite în contractele de creditare şi, până la sfârşitul anului, creditele acordate clientelei în 

regiunea Nord - Vest, înregistrate în fiecare categorie de clasificare se vor înregistră într-o 

categorie de clasificare inferioară.     

In scopul simularii situaţiei de criză a fost analizată activitatea desfăşurată cu clientela nefinanciară 

de organizaţiile cooperatiste de credit din regiunea Nord - Vest şi s-a determinat care este ponderea 

acestei activităţi în total activităţi desfăşurate în anul 2008 cu clientela nefinanciară în cadrul reţelei 

CREDITCOOP. Pasul următor a constat în aplicarea acestei ponderi pe BVC-ul reţelei realizat pentru 

anul 2009.   

Situaţia ponderii activităţii desfăşurate cu clientela nefinanciară 

în cadrul reţelei CREDITCOOP 

CREANŢE DATORII PRIVIND CLIENTELA 
NEFINANCIARĂ 

REGIUNI 

TOTAL 
CREANŢE - 
CLIENTELA 

NEFINANCIA
RĂ - LA 

VALOARE 
NETA (% DIN 

TOTAL) 

TOTAL 
CREANŢE - 
CLIENTELA 

NEFINANCIA
RĂ - LA 

VALOARE 
NETA 

DISPONIBILITA
TI, DEPOZITE, 
CERTIFICATE 

DE DEPOZIIT SI 
CARNETE DE 
ECONOMII (% 
DIN TOTAL) 

DISPONIBILITA
TI, DEPOZITE, 
CERTIFICATE 

DE DEPOZIIT SI 
CARNETE DE 

ECONOMII 

Regiunea Nord Vest 
(noiembrie 2008) 20,00% 107.676.478 19,59% 85.541.391 

Regiunea Nord Vest  
(estimat 2009) 20,00% 117.253.482 19,59% 92.797.799 

 

O metodă utilizată în analiza si cuantificarea riscului de lichiditate este analiza impasurilor de 

tip GAP.  

Pentru analiza impasurilor de acest tip se va analiza ultimul echilibru bilanţier la nivelul reţelei 

şi se va adapta la datele prevăzute în BVC a se realiza la 31.12.2009. In acest sens, se va stabili, în 



 
 

cadrul ultimului echilibru bilanţier realizat, pe fiecare element patrimonial în parte, ponderea fiecarei 

benzi de scadenţă în totalul elementului patrimonial. 

Pentru a stabili influenţa acestui scenariu asupra profitului a trebuit să se stabilească în primul 

rând care sunt costurile pe care le vor suporta organizaţiile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP, 

pentru a avea lichiditatea minimă necesară, cheltuielile suplimentare cu provizioane pentru creditele 

care au fost înregistrate în alte categorii de clasificare decât cele prevăzute în momentul în care s-a 

elaborat bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2009 şi care sunt poziţiile din B.V.C. care se 

modifică. 

Din totalul echilibrului poziţiilor bilanţiere pe benzi de scadenţă estimat pentru anul 2009 după 

aplicarea scenariului de criză se observă că reţeaua CREDITCOOP a putut răspunde solicitărilor de 

retrageri de depozite. Totuşi acest lucru nu ar fi fost posibil fără a se utiliza o parte din rezerva minimă 

obligatorie care poate fi utilizată în situaţii de criză dar este necesar să fie reconstituită în întregime în 

cel mai scurt timp posibil. 

În urma acestui scenariu de criză nu se vor modifica numai cheltuielile şi profitul estimat prin 

B.V.C. ci şi structura elementelor patrimoniale. 

Astfel, au scăzut datoriile faţă de clientela nefinanciară, s-a diminuat R.M.O. şi soldul creditelor 

acordate clientelei a scăzut. 

În continuarea scenariului de criză am considerat situaţia în care rata dobânzii pasive va creşte 

pe piaţă cu 5% iar rata dobânzii active va rămâne neschimbată în condiţiile în care s-au manifestat deja 

riscurile de credit şi de lichiditate. 

Pierderea aferentă manifestării riscului ratei dobânzii în condiţiile în care ROBID ajunge la 26% 

este dată de diferenţa dintre venitul net din dobânda anticipată prin B.V.C. înainte de aplicarea 

scenariului de criză şi venitul net din dobânda rezultată după aplicarea scenariului de criză. 

 De asemenea, am evaluat şi impactul acestui scenariu de criză asupra nivelului estimat al 

fondurilor proprii, al solvabilităţii şi a cerinţei de capital. 

Şi pentru ca scenariul de criză să reprezinte cel mai mare rău posibil de suportat am supus 

analizei un scenariu de criză determinat de manifestarea riscului operaţional şi reputaţional în condiţiile 

în care s-au manifestat riscurile de credit, de lichiditate şi de rată a dobânzii. 

Scenariul pe care l-am propus spre analiză a presupus existenţa unei fraude interne la nivelul 

unei bănci cooperatiste care s-a concretizat în depozite ale clienţilor nebancari neînregistrate în 

evidenţele băncii cooperatiste şi credite false. Şi în acest caz s-au tras concluzii asupra modificărilor 



 
 

estimate asupra elementelor din B.V.C., a fondurilor proprii, a nivelului de solvabilitate şi a cerinţei de 

capital. 

Al doilea set de scenarii de criză prezentat în teză, pentru riscurile manifestate în regiunile de N-

E şi S-E a avut în vedere următoarele: 

 determinarea  consecinţelor manifestării unui risc de credit în regiunile Nord - Est şi Sud - 

Est; 

 determinarea consecinţelor manifestării unui risc de lichiditate în regiunile Nord - Est şi Sud - 

Est e generat de consecinţele manifestării riscului de credit în aceleaşi regiuni; 

 determinarea  consecinţelor manifestării unui risc al ratei dobânzii în regiunile Nord - Est şi 

Sud - Est datorat atât nevoii de atragere/cumpărare de lichidităţi ca urmare a manifestării 

riscului de lichiditate cât şi ca urmare a modificării ratei dobânzii pe piaţă; 

 determinarea consecinţelor manifestării unui risc operaţional în aceleaşi regiuni în condiţiile 

în care celelalte riscuri semnificative s-au manifestat deja. 

S-a avut în vedere posibilitatea intrării în incapacitate de plată a cleinţilor cu credite contractate, 

scăderea ponderii populaţiei ocupate în industrie şi servicii ca urmare a falimentului unui societăţi 

comerciale. În aceste condiţii creditele în regiunea N-E şi  S-E se vor recupera mai greu iar clienţii cu 

depozite vor retrage o parte a acestora. În plus se consideră că rata dobânzii pasive va creşte pe piaţă cu 

6% iar rata dobânzii active va creşte doar cu 1%. 

Pentru anul 2009 am luat în calcul o creştere a cotei impozitului pe profit de la 16% la 23% (şi 

creşterea obligaţiilor salariale cu 20%). 

Astfel, implicaţiile manifestării scenariului de criză pentru riscul operaţional în condiţiile în care 

s-au manifestat celelalte riscuri se prezintă astfel: 

 

 

  

BVC 2009 

BVC 2009 în 
condiţiile în 

care s-au 
manifestat deja 

riscurile de 
credit, 

lichiditate şi 
rata dobânzii 

manifestarea 
scenariului de criză 

aferent riscului 
operational în situaţia 

în care nu s-au 
manifestat celelalte 

riscuri  

manifestarea 
scenariului de 
criză aferent 

riscului 
operational în 

situaţia în care s-
au manifestat 

celelalte riscuri  
Cheltuieli cu 
personalul, din care: 84.223.374 85.079.368 87.615.133 88.474.647 

 - salarii 62.102.468 62.166.907 62.102.468 62.166.907 
 - CAS, CASS, somaj 16.958.796 16.976.393 20.350.555 20.371.671 



 
 

 - jetoane şi alte 
cheltuieli de natura 
salariala 

5.162.110 5.936.069 5.162.110 5.936.069 

Cheltuieli cu 
impozitul pe profit 1.756.617 0 2.525.137 0 

Total cheltuieli cu 
obligaţii de natura 
taxelor şi impozitelor 

85.979.991 85.079.368 90.140.270 88.474.647 

Pierderi neasteptate     4.160.279 3.395.279 
 

Politica Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP privind managementul riscurilor a fost 

tratată în cuprinsul capitolului II şi se va realiza prin asigurarea unei combinaţii optime între nivelul 

activelor, pasivelor şi riscurilor financiare şi anume:  

a) respectarea unei structuri optime a activelor şi pasivelor, în vederea asigurării, stabilizării şi 

maximizării marjei între dobânzile plătite şi cele primite, pe de o parte, şi un nivel acceptabil de 

lichiditate şi risc, pe de altă parte; 

b) luarea deciziilor de afaceri şi portofoliu la nivelul organizaţiilor cooperatiste, în baza unor 

analize cantitative şi calitative riguroase, în limita parametrilor de risc stabiliţi de Banca Centrală 

Cooperatistă CREDITCOOP; 

c) menţinerea unui volum suficient de lichidităţi pentru respectarea normativului rezervelor 

obligatorii şi satisfacerea cerinţelor clienţilor. 

Politica organizaţiilor cooperatiste de credit privind managementul riscului de credit şi al 

riscurilor asociate se concretizează în administrarea şi limitarea riscurilor prin aplicarea unei politici 

eficiente de creditare care are la baza sa următoarele principii: 

• limitarea concentrărilor de risc de credit prin stabilirea unui plafon maxim al datoriei unui debitor sau 

grup de debitori ce acţionează în comun; 

• diversificarea tipurilor de credite acordate; 

• stabilirea unor termene maxime de rambursare pentru fiecare tip de credit cu elaborarea unor grafice 

de rambursare reale, luând în consideraţie sursele de rambursare, scopul creditului, termenul de viaţă 

al garanţiei, dar şi scadenţa pasivelor băncii. 

• aplicarea unor rate ale dobânzilor suficiente pentru acoperirea costului resurselor, monitorizării 

creditelor şi pierderilor potenţiale cu o marjă a profitului rezonabilă; 

• determinarea autorităţilor ce aprobă acordarea creditelor; 

• fixarea unor proceduri formale standard de evaluare a proiectelor creditate şi a garanţiilor acceptate; 

• determinarea raportului maxim al sumei creditului la valoarea de piaţă a gajului; 



 
 

• definirea cerinţelor faţă de potenţialii beneficiari de credite în ceea ce priveşte raportările financiare ce 

trebuie să fie prezentate pentru aprobarea creditelor. În baza lor, ofiţerii de credit elaborează prognoze 

privind evoluţia stării financiare a clientului pe toată durata de acţiune a contractului de credit. 

Tot în cuprinsul capitolului 2 am făcut referire la strategia de management pe termen scurt al 

riscului la raportul dintre risc şi profit şi determinarea nivelului de risc maxim acceptat precum şi 

pragul de la care riscurile sunt considerate semnificative la nivelul reţelei CREDITCOOP. 

De asemenea, în ultima parte a capitolului am abordat problematica Strategiei Băncii Centrale 

Cooperatiste CREDITCOOP privind menţinerea capitalului şi am procedat la simularea unor teste de 

stres în acest scop atât la Banca Centrală Cooperatistă cât şi la nivelul reţelei. 

Capitolul 3 a fost consacrat pentru analiza riscurilor semnificative la organizaţiile cooperatiste 

de credit. 

În prima parte am luat în analiză indicatorii care stau la baza evaluării riscului de credit, a ratei 

dobânzii, a riscului de lichiditate folosind, pentru a evidenţia evoluţia acestor indicatori, un număr 

însemnat de tabele şi grafice. 

În cazul indicatorilor care stau la baza evaluării riscului de credit nivelul ridicat al acestui 

indicator la agenţiile menţionate în teză are următoarele cauze: 

-analiza necorespunzătoare a dosarului de credit înainte de momentul acordarii creditului; 

-degradarea situaţiei financiare a debitorilor pe parcursul derularii contractului de credit;  

-practici ineficiente de monitorizare a portofoliului de credite; 

-practici necorespunzătoare de recuperare a restantelor     

Procesul de creditare în cadrul agenţiilor este determinat, în primul rând, de viabilitatea afacerii 

împrumutatului şi de capacitatea lui de a genera venituri în cazul persoanelor juridice, de mărimea 

veniturilor certe şi permanente ale persoanelor fizice care solicita imprumuturi şi, nu în cele din urmă, 

de capacitatea de asigurare a creditului prin garanţii cărora le trebuie stabilită valoarea. 

În evaluarea riscului de credit, agenţia procedează la evaluarea tuturor activităţilor ce sunt 

afectate de acest risc, indiferent dacă rezultatele respectivelor activităţi sunt reflectate în bilanţ sau în 

afara bilanţului.  

“Astfel, vor fi luate în considerare elemente precum: 

 performanţa financiară curentă şi previzionată a contrapartidelor;  

 concentrarea expunerilor faţă de contrapartide, forma de organizare juridică, sectoarele în care 

acţionează; 

 capacitatea de punere în aplicare, din punct de vedere legal, a angajamentelor contractuale; 



 
 

 capacitatea şi posibilitatea creditorului de a executa la nevoie garanţiile în condiţiile pieţei; 

Activitatea de analiză economico-financiară care precede acordarea creditului trebuie să se 

desfăşoare în baza unor criterii bine definite referitoare la:  

 destinaţia creditului şi sursa de rambursare a acestuia;  

 profilul de risc curent al contrapartidei şi garanţiile prezentate, precum şi senzitivitatea garanţiilor la 

evoluţiile economice şi cele ale pieţei;  

 istoricul serviciului datoriei aferent contrapartidei şi capacitatea curentă şi viitoare de rambursare a 

acesteia, bazată pe evoluţiile financiare istorice şi proiecţiile viitoarelor fluxuri de numerar (în cazul 

persoanelor juridice); 

Agenţia Creditcoop are obligaţia să se asigure că informaţiile pe care le primeşte sunt suficiente 

pentru luarea unei decizii de creditare corecte. 

Elementele de analiza care trebuie sa stea în toate cazurile la baza asumarii de catre agenţia 

Băncii Centrale Cooperatiste a unor angajamente sunt următoarele: 

 încadrarea în strategia generala a Băncii Centrale Cooperatiste; aceasta strategie 

generala a băncii vizeaza atat menţinerea pe linia politicii monetare a BNR cat şi 

obţinerea unui profit corespunzător, evitarea riscurilor, gestionarea cat mai eficienta a 

resurselor băncii; 

 situaţia concreta a fiecarui client; în acest sens se vor urmari lichiditatea, bonitatea, 

solvabilitatea, responsabilitatea activităţii desfăşurate, precum şi pozitia pe piaţă a 

fiecarui agent economic în cazul clienţilor persoane juridice; 

 în toate cazurile, se va urmari corelarea directa, generala a posibilitatilor de refinantare 

existente în momentul respectiv; 

 o atenţie deosebita se va acorda categoriilor de garantii ce vor putea fi obtinute în 

acoperirea angajamentelor asumate, în numele clienţilor sai, între care, un loc deosebit 

trebuie sa ocupe garantiile materiale reale oferite de client.  

 Executorii bancari ai Băncii Centrale Cooperatiste procedeaza la executarea garantiilor 

reale (ipoteci, gajul, etc.) sau acţionarea în justitie pentru recuperarea creanţelor detinute 

asupra clienţilor care au un serviciu al datoriei de peste 90 de zile. 

Oricare ar fi însa nivelul riscurilor asumate, pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate 

dacă operatiunile de creditare sunt organizate şi gestionate cu profesionalism. 



 
 

Din acest punct de vedere, cea mai importanta funcţie a conducerii unei agenţii este de a 

controla calitatea portofoliului de credite, aceasta, deoarece slaba calitate a creditelor este principala 

cauza a pierderilor bancare.  

  Principalele cauze ale pierderilor aferente portofoliului de credite sunt:  

 nerespectarea normelor de creditare, emise de Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, de catre 

personalul agenţiilor; 

 slabul control exercitat asupra personalului - atat de catre conducerile agenţiilor cat şi de catre  

revizori; 

 sisteme defectuoase sau inexistente de detectare a creditelor cu probleme. 

 

Masuri propuse: 

 gestionarea expunerii băncii faţă de întreprinderi mici şi mijlocii şi persoane fizice în scopul creării 

şi menţinerii unui portofoliu optim, capabil să satisfacă cerinţele de profitabilitate şi risc ale Băncii 

Centrale Cooperatiste; 

 impunerea către agenţiile proprii ca ele să monitorizeze creditele care inregistreaza un serviciu al 

datoriei dintr-un stadiu timpuriu şi să adopte a abordare pro-activă către clienţi, care să îi permită 

intervenţia în cazul creditelor vulnerabile şi nesigure în scopul prevenirii transformării lor în credite 

neperformante (pierdere); 

 realizarea unui control independent şi continuu în vederea adoptării celei mai bune decizii de 

creditare; 

 asigurarea conformităţii cu normele BNR, cu politica de creditare a Băncii Centrale Cooperatiste şi 

cu normele interne de acordare a împrumuturilor. 

 monitorizarea portofoliului de credite trebuie sa se realizeze prin controlul creditelor, administrarea 

împrumuturilor şi activităţi de evaluare a garanţiilor pentru a se asigura o bună calitate a procesului 

ulterior aprobării în activitatea de finanţare. 

Consideram că trebuie îmbunătăţite direcţiile ce vizează îmbunătăţirea managementului riscului 

de credit la nivelul agenţiilor Băncii Centrale Cooperatiste prin: 

 analiza şi revizuirea periodică a portofoliului de credite pentru a se asigura că următorii factori sunt 

luati in considerare in activitatea de creditare: 

- nivelul  şi distribuţia activelor detinute de agenţii;  

- capacitatea agenţiilor de a administra şi recupera creditele care inregistreaza serviciu al 

datoriei; 



 
 

- evitarea  concentrărilor de credit necorespunzătoare;  

- adecvarea şi eficienţa practicilor de  administrare a creditelor; 

- eficienţa şi eficacitatea procesului de identificare, cuantificare şi monitorizare a nivelurilor 

de risc iniţial  sau a riscului asociat expunerii creditelor acordate. 

 perfecţionarea continuă a mecanismelor de abordare a creditelor neperformante;  

 colaborarea cu debitorul pentru evaluarea problemelor şi identificarea soluţiilor care să amelioreze 

capacitatea de rambursare a creditelor (oferirea de consultanţă, elaborarea unui program de 

reeşalonare a datoriilor); 

 reproiectarea activităţilor desfăşurate in cadrul agenţiei şi a fluxurilor de operaţii 

 cunoaşterea în teritoriu a normelor metodologice de evaluare a bunurilor ce constituie garanţia 

creditării; 

 reanalizarea tuturor dosarelor neperformante pentru găsirea soluţiilor de recuperare a creditului; 

 instruirea periodică a personalului pentru aplicarea unitară a normelor de lucru stiut fiind ca  

controlul şi evaluarea riscului se pot realiza doar în condiţiile în care există un personal calificat 

superior şi cu experienţă în domeniu. 

  În continuarea capitolului 3 am prezentat aspecte ale identificării, monitorizării şi 

administrării riscurilor semnificative la băncile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP. 

 Am avut în vedere aceeaşi indicatori care au fost luaţi în analiză şi la nivelul agenţiilor 

proprii folosind în acest scop grafice şi tabele.  

 

 

 

Evoluţia indicatorului de lichiditate la 31.12.2008. 

2008 Indicatori 31.01 29.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 30,11 31.12 
Lichiditate 
la Banca 
Centrală 

105.5122.77133.17137.84137.77138.31128.34124.99113.05113.27110.6105.85

Lichiditate 
la bănci 
cooperatiste 

24.88 25.23 24.7 25.22 24.78 25.03 23.08 21.61 20.02 21.94 21.09 21.88 

Lichiditate 
la nivel de 
reţea 

26.18 29.45 30.72 30.81 30.29 30.09 27.39 26.36 23.84 23.93 24.08 23.43 

 



 
 

Un element deosebit de important care se are în vedere în abordarea problematicii riscurilor la 

băncile cooperatiste este acela al expunerilor. 

Din punct de vedere procedural expunerile reprezintă activele şi elementele din afara bilanţului 

prevăzute în regulamentul B.N.R. – C.N.V.M. nr.14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit 

potrivit abordării standard fără aplicarea ponderilor de risc sau gradelor de risc prevăzute de respectivul 

regulament unde apar şi expresiile uzitate frecvent atunci când se foloseşte noţiunea de expuneri. 

În cadrul expunerilor la organizaţiile cooperatiste se utilizează termeni ca: grupurile de clienţi 

aflaţi în legătură, entităţi sau membri din cadrul unui grup, influenţa semnificativă asupra grupului 

instituţiei de credit, operaţiuni în condiţii de favoare etc. 

Expunerile se monitorizează permanent la nivelul băncilor cooperatiste, iar expunerea unei 

organizaţii cooperatiste de credit faţă de un client sau faţă de un grup de clienţi aflaţi în legătură este 

considerată ca fiind expunere mare dacă valoarea sa este egală sau depăşeşte 10 % din fondurile proprii 

ale instituţiei de credit respective.  

Orice operaţiune care conduce la înregistrărea unei expuneri mari sau la majorarea acesteia, va 

fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a consiliului de administraţie şi va putea fi efectuată numai 

în condiţiile în care decizia este luată de majoritatea membrilor consiliului de admnistratie şi dacă este 

cazul partea interesată se va abţine de la vot.  

Pentru identificarea riscului de concentrare faţă de un singur emitent de garanţie reală se 

stabileşte o limită minimă de 1% din fondurile proprii ale instituţiei de credit  şi o limită maximă de 

2%, limita maxima de 2% din fondurile proprii ale instituţiei de credit se consideră şi prag semnificativ 

şi se va raporta la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.              

O organizaţie cooperatistă de credit nu poate înregistra faţă de un client sau faţă de un grup de 

clienţi aflaţi în legătură, expuneri a căror valoare depaşeşte 25 % din fondurile sale proprii, iar valoarea 

cumulată a expunerilor mari ale unei organizaţii cooperatiste de credit nu poate depăşi 800% din 

fondurile sale proprii. 

Dacă într-un caz excepţional, expunerile depăşesc limitele prevăzute, organizaţiile cooperatiste 

de credit trebuie să raporteze această situaţie fară întârziere Băncii Naţionale a României care poate 

acorda atunci când circumstanţele o justifică, un termen limită în care organizaţia cooperatistă de credit 

să se conformeze cu limitele impuse.   

Capitolul 4 al lucrării a fost dedicat “Analiza activităţii organizaţiilor cooperatiste de credit”. 

În prima parte a capitolului au fost analizaţi în dinamică şi în structură principalii indicatori ai 

băncilor cooperatiste între anii 2003 – 2008 pe baza informaţiilor cuprinse în tabelul următor: 



 
 

       
Denumire indicator 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Raport de solvabilitate 31.78 33.65 33.4 37 34 31.74 
Rata capitalului propriu 18.46 20.87 21.21 28.41 23.36 23.78 
Capital propriu / Capital social 154.8 160.74 149.15 151.73 138.47 138.63 
Credite acordate clientelei / Total 
surse atrase şi imprumutate 84.18 96.18 115.25 114.11 112.34 115.16 
Credite restante şi indoielnice / 
Total portofoliu de credite 0.85 0.74 0.62 0.46 0.31 0.24 
Creanţe restante şi indoielnice / 
Total activ 0.91 0.84 0.68 0.5 0.33 0.24 
Creanţe restante şi indoielnice / 
Total surse atrase şi imprumutate 1.1 1.15 1.02 0.75 0.49 0.37 
Rata riscului de credit 1                 
(exp.neajustata afer.crd.şi dob. 
Indoieln.şi  
pierdere / total credite şi dobânzi 
clasificate ) 3.67 2.89 2.25 1.59 1.19 1.29 
Rata rentabilitatii economice      
(profit brut anualizat  / total activ 
net ) 2.93 3.3 3.65 2.63 2.03 1.16 
Rata rentabilitatii financiare        
(profit brut anualizat / fonduri 
proprii ) 12.65 12.42 12.28 8.41 7.06 3.77 
Indicele de crestere al activelor 119.24 117.02 118.25 121.86 119.04 108.26 
Rata profitului ( profit brut / total 
venituri ) 7.16 7.12 9.39 7.98 7.56 4.58 
Lichiditatea imediata ( disp.şi 
dep./surse atrase şi imprum.-fd.soc 
) 14.85 11.89 14.71 20.55 26.6 23.47 
Credite acordate clientelei / 
Depozite atrase 107.76 120.72 120.34 121.12 115.86 120.67 
Rata creditelor ( Credite acordate  / 
Total activ ( la val. bruta ) 70 77 76 76 72.26 72.36 

 
De asemenea, pentru aceeaşi ani am analizat şi indicatorii performanţei financiare a băncilor 

cooperatiste ţinând cont de datele din următorul tabel: 

Indicatori ai performanţei financiare şi de dinamică 

dinamica fondului de 
rezerva 100.00 152.35 108.26 107.45 107.84 104.80 

profilul de risc n/a n/a n/a mediu mediu 
mediu 
ridicat 

dinamica activului net 100.00 117.02 118.24 121.86 119.04 108.26 
dinamica 
portofoliului de 
credite 100.00 128.74 130.75 120.79 118.21 107.78 



 
 

marja neta din 
dobânzi 20.13 18.45 16.71 14.16 11.25 10.34 
marja neta a activelor 
valorificate 27.66 23.36 18.79 16.64 14.92 14.80 
rata rentabilitatii 
economice ROA 2.35 2.66 3.09 2.20 1.68 0.94 
rata profitului 
vanzarilor ROS 5.74 5.74 7.95 6.68 6.27 3.71 
rata rentabilitatii 
financiare ROE 12.72 12.76 14.56 9.10 7.19 3.94 
rata rentabilitatii 
generale RRG 7.94 7.06 8.78 7.27 6.79 3.88 

 

O parte însemnată a acestui capitol a fost afectată sistemului de indicatori pentru stabilirea 

nivelului ratingului bancar pentru băncile cooperatiste. 

În esenţă, am concluzionat în urma analizei pentru anii 2006, 2007 şi 2008, asupra  indicatorilor 

care stau la baza calculului ratingului individual pentru băncile cooperatiste: 

Din datele prezentate pentru analiză rezultă la nivelul indicatorilor pentru adecvarea capitalului 

că în anul 2007 ratingul a fost 2, iar în anii 2006 şi 2008 a fost 1. 

Indicatorii care reflectă calitatea activelor s-au încadrat în ratingul 2 în toţi cei 3 ani analizaţi. 

Numai rata generală de risc care s-a încadrat în cei trei ani în rating 3 şi indicatorul credite acordate 

clientelei raportat la surse atrase şi împrumutate pentru care ratingul calculat a fost 4, nu s-a situat la 

nivele corespunzătoare. 

Rata generală de risc a înregistrat nivele ridicate respectiv între 67 şi 80% datorită faptului că 

băncile cooperatiste acordă credite în proporţie de 99% persoanelor fizice, cu garanţii personale şi 

foarte puţine cu ipoteci, motiv pentru care nu se operează deduceri din baza de calcul. 

Legat de nivelul indicatorului credite acordate clientelei în total surse atrase acesta se situează 

între 107 şi 110%. Facem precizarea că cea mai importantă sursă de finanţare a activităţii băncilor 

cooperatiste o reprezintă părţile sociale care au o durată de cel puţin 7 ani (5 ani termenul de 

rambursare al unui credit la care se adaugă o perioadă de cel puţin 2 ani de la achitarea ultimei rate de 

împrumut) şi care nu intră în calculul acestui indicator, dar influenţează în proporţie de aproape 40% 

sursele de finanţare ale activităţii. 

Indicatorul de lichiditate se situează la un nivel de rating 3 iar profitabilitatea la un nivel inferior 

respectiv rating 4 în anul 2008 faţă de 3 în anii 2006 şi 2007. 

Pentru a fi mai edificator s-a făcut o analiză a indicatorilor de prudenţă bancară la fiecare 

trimestru din anul 2008 şi s-a constatat că pe o scară de valori cuprinsă între 1 şi 4 ratingul general al 



 
 

celor 22 de indicatori privind adecvarea capitalului, calitatea activelor, profitabilitatea şi lichiditatea 

băncilor cooperatiste din retea (cuprinşi in analiză), a fost 2 şi 3. 

Analizând în dinamică evoluţia pe fiecare din cei 22 indicatori, grupe de indicatori şi pe total, 

se pot concluziona următoarele: 

- cei 3 indicatori din grupa de indicatori privind adecvarea capitalului se menţin la toate cele 4 

perioade, la acelaşi rating individual, respectiv 2 indicatori cu rating individual 1 şi un indicator cu 

rating individual 2; 

- în ceea ce priveşte grupa de indicatori privind calitatea activelor se constată o îmbunătăţire în 

sensul că, numărul indicatorilor cu rating individual 1 a crescut la 8 la data de 30 iunie 2008, faţă de 7 

indicatori cu rating individual 1 existenţi la 31 martie 2008, situaţie care se menţine şi la datele de 30 

septembrie şi 31 decembrie 2008; 

- referitor la grupa de indicatori privind profitabilitatea, deşi s-a constatat o imbunătăţire a 

acesteia la 30 iunie 2008 comparativ cu 31 martie 2008, în sensul că un indicator din cei 4 cu ratingul 

individual 3 a trecut la 30 iunie 2008 în rating individual 2, la 30 septembrie 2008 indicatorii cu rating 

individual 3 şi rating individual 4 au fost în număr de câte 3, iar la data de 31 decembrie 2008 numărul 

indicatorilor cu rating individual 3 a scăzut la 2 şi numărul indicatorilor cu rating individual 4 a crescut 

la 4; 

- în ceea ce priveşte grupa de indicatori privind lichiditatea, deşi se constată că la data de 

30.09.2008 cei 2 indicatori au înregistat ratingul individual 4, aceştia s-au îmbunătăţit la data de 

31.12.2008, în sensul că ambii au trecut în ratingul individual 3. 

Referitor la încadrarea băncilor cooperatiste în ratingul general (pe o scară de valori cuprinsă 

între 1 şi 4, 4 reprezentand valoarea cea mai neadecvată) la perioadele analizate, situaţia se prezintă 

astfel: 

Situaţia ratingului general pe bănci cooperatiste 

31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008 31.12.2008 Dif 
8-6 

Dif. 
8-4 

Dif 
8-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Total bănci 
cooperatiste 

din care: 

124 Total bănci 
cooperatiste 

din care: 

124 Total bănci 
cooperatiste 

din care: 

51 Total bănci 
cooperatiste 

din care: 

51 -73 -73 -73 

rating 
general 4 

63 rating 
general 4 

56 rating 
general 4 

27 rating 
general 4 

28 1 -28 -35 

rating 
general 3 

12 rating 
general 3 

17 rating 
general 3 

9 rating 
general 3 

6 -3 -11 -6 

rating 
general 2 

42 rating 
general 2 

46 rating 
general 2 

15 rating 
general 2 

17 2 -29 -25 



 
 

rating 
general 1 

7 rating 
general 1 

5 rating 
general 1 

0 rating 
general 1 

0 0 -5 -7 

 

De asemenea, în cuprinsul capitolului se regăsesc şi diferenţe identificate între rezultatele 

aplicării sistemului de rating bancar şi rezultatele aplicării metodologiei de stabilire a profilului de risc 

al băncilor cooperatiste. 

Principala diferenţă dintre ratingul atribuit unei bănci cooperatiste şi profilul ei de risc derivă 

din categoriile de factori care sunt luaţi în calcul. Astfel, pentru atribuirea ratingului unei bănci 

cooperatiste se iau în calcul următoarele categorii de risc financiar: 

 Calitatea activelor; 

 Lichiditatea; 

 Adecvarea capitalului;  

 Profitabilitatea. 

Pentru atribuirea profilului de risc se iau în calcul următoarele: 

 Riscul financiar cu componentele: 

•   Riscul de credit şi riscurile asociate; 

•   Riscul de lichiditate 

 Riscul de piaţă; 

 Riscul operaţional şi riscurile asociate 

 Riscul reputaţional 

In stabilirea profilului de risc, riscul financiar are o pondere de 60% (40% riscul de credit şi 20% 

riscul de lichiditate), celelalte trei categorii de risc deţinând o pondere de 40% în evaluare. 

Categoriile de risc care sunt luate în calcul la stabilirea profilului de risc şi la stabilirea ratingului 

unei bănci cooperatiste sunt evidenţiate în tabelul următor:   

 

Categoriile de risc luate în calcul la stabilirea profilului de risc şi la 

stabilirea ratingului unei bănci cooperatiste 
Categorii de risc 

participante  Profil de risc Rating 

Riscul de credit şi riscurile 
asociate 

Calitatea activelor (corespunde 
riscului de credit şi riscurilor 
asociate) 

Riscul de lichiditate Lichiditatea (corespunde riscului 
de lichiditate) 

Riscul financiar 

  Adecvarea capitalului 



 
 

Profitabilitate 
Riscul de piaţă Riscul de piaţă 

Riscul operational Riscul operational şi riscuri 
asociate 

Riscul reputational Riscul reputational 

  

 

Dupa cum se observă, singura categorie de risc care este luată în calcul de ambele metode de 

evaluare a unei bănci cooperatiste este riscul financiar.  

  Totuşi, cele doua metode de evaluare tratează riscul financiar diferit astfel că, în cadrul acestei 

categorii de risc, există diferenţe semnificative şi anume: 

 Pentru stabilirea profilului de risc nu se iau în calcul categoriile “adecvarea capitalului” şi 

“profitabilitate”; 

 In cadrul categoriei “calitatea activelor” din cei 11 indicatori analizaţi în acordarea ratingului, 

pentru stabilirea profilului de risc sunt analizaţi doar 5 dintre aceştia; 

 In cadrul categoriei “lichiditatea” în acordarea ratingului sunt analizaţi 2 indicatori iar pentru 

stabilirea profilului de risc sunt analizaţi 4 indicatori. 

Având în vedere aceste diferenţe chiar dacă, în stabilirea profilului de risc, riscul financiar are o 

pondere de 60% (40% riscul de credit şi 20% riscul de lichiditate) diferenţele dintre categoriile de risc 

şi indicatorii  analizaţi conduc la o pondere a ratingului obtinut de cel mult 30% din profilul de risc al 

băncii cooperatiste.  

Prin urmare există 3 posibilităţi şi anume: 

 Ratingul obţinut să se afle în concordanţă cu profilul de risc atribuit; 

 Ratingul obţinut să aibă o încadrare mai slabă decăt profilul de risc atribuit  

 Ratingul obţinut să aibă o încadrare mai bună decât profilul de risc atribuit.   

 

In ultimile doua cazuri diferenţele pot avea următoarele motive: 

 Indicatorii de adecvare a capitalului se situează la niveluri care influenţează pozitiv/negativ 

nivelul ratingului; 

 indicatorii de profitabilitate se situează la niveluri care influenţează pozitiv/negativ nivelul 

ratingului; 

 Unul sau mai mulţi dintre cei 6 indicatori de calitate a activelor care nu sunt luaţi în calculul 

profilului de risc se situează la niveluri care influenţează pozitiv/negativ nivelul ratingului;   

 Indicatorii aferenţi categoriilor de risc de piaţă şi risc operaţional se încadrează în niveluri  care 

influenţează semnificativ profilul de risc (pozitiv sau negativ). 



 
 

Aşa cum am menţionat, ratingul obţinut se poate afla în concordanţă cu profilul de risc atribuit, în 

condiţiile în care indicatorii de adecvare a capitalului şi de profitabilitate nu influenţează riscul 

financiar, ei aflându-se pe acelaşi palier cu ceilalţi indicatori de risc financiar luaţi în calculul stabilirii 

ratingului şi a profilului de risc.  

De asemenea, concordanţa dintre rating şi profilul de risc depinde şi de o  influenţă scăzută a 

riscului de piaţă şi a riscului operaţional.  

De exemplu dacă ratingul obţinut pentru riscul financiar este 2, Riscul de piaţă are un calificativ 

“Mediu”, Riscul operaţional are un calificativ “Mediu-Ridicat” iar Riscul operaţional are un calificativ 

“Mediu”, profilul de risc va fi “Mediu” iar el va corespunde ratingului 2. 

Am analizat, în evoluţie, principalii indicatori economici şi financiari pe sistem bancar şi în 

reţeaua CREDITCOOP între anii 2005 – 2008, scoţând în evidenţă cauzele pentru care unii indicatori 

se situează la niveluri bune, iar alţii la niveluri mai scăzute decât în sistemul bancar. 

De asemenea, în acelaşi mod am procedat şi la analiza indicatorilor de prudenţă bancară pe 

reţeaua CREDITCOOP şi în sistemul bancar, inclusiv cu referire la media realizată pe cele 3 grupe de 

bănci care compun sistemul bancar. 

Un loc important în acest capitol l-am acordat problematicii solvabilităţii bancare pe care am 

analizat-o atât la nivelul reţelei cooperatiste cât şi la nivelul fiecărei bănci cooperatiste în parte. 

Strâns legat de acest aspect am prezentat şi particularităţile pe care le prezintă fondurile proprii 

şi calculul cerinţei de capital pentru organizaţiile cooperatiste de credit. 

Ca o modalitate de control al gestionării riscurilor şi ca o cale de îmbunătăţire a calităţii 

activităţii organizaţiilor cooperatiste de credit, am prezentat aspectele particulare ale supravegherii 

bancare la organizaţiile cooperatiste de credit. 

De asemenea, tot aici am redat şi riscurile atribuite de autoritatea de supraveghere în cadrul 

procesului de supraveghere la Banca Centrală Cooperatistă cu referire la deficienţele constatate pe 

principalele activităţi care au generat atribuirea riscurilor respective. 

În finalul capitolului IV, am prezentat implicaţiile pe care le are în activitatea băncilor 

cooperatiste, noul program informatic implementat în anul 2009. 

Pentru a evidenţia avantajele pe care acesta le prezintă pe linia minimării riscurilor şi în special 

a evitării producerii de fraude am prezentat şi vechiul sistem informatic insistând asupra limitelor şi 

insuficienţelor pe care le-a prezentat şi care au trebuit înlăturate în noua soluţie informatică. 

Prezentăm, în continuare modul în care noua aplicaţie informatică poate susţine activităţile de 

identificare, evaluare şi monitorizare a riscurilor, aşa cum solicită Normele şi reglementările B.N.R. 



 
 

Pe linia riscului de credit şi a riscurilor asociate monitorizarea şi estimarea riscurilor la 

portofoliul de credite se asigură: 

- urmărirea conformităţii cu clauzele contractuale; 

- evaluarea gradului de acoperire cu garanţii a expunerii în raport cu situaţia curentă a 

beneficiarilor de credit; 

- actualizarea dosarului de credit şi obţinerea de informaţii curente; 

- monitorizarea şi controlul creanţelor restante; 

- monitorizarea şi controlul provizioanelor specifice de risc constituite. 

Aceste activităţi sunt susţinute de noul program informatic prin furnizarea în timp real, oricărui 

factor responsabil a tuturor informaţiilor conţinute în baza de date referitoare la situaţia derulării unui 

anumit credit sau informaţii asupra întregului portofoliu de credite ( ex: situaţia provizioanelor).   

In prima fază se pot identifica şi evalua creditele vulnerabile, cu restanţe mai mici de 30 de zile, 

pentru urmărirea lor şi pentru întocmirea situaţiilor cerute de conducerea băncii cooperatiste. 

Pentru monitorizarea şi controlul acestor creanţe precum şi pentru  întreprinderea unor acţiuni 

de recuperare a lor - acţiuni prevăzute în ”Normele privind acordarea de credite persoanelor fizice şi 

juridice de către băncile cooperatiste din reţeaua Creditcoop” cum ar fi trimiterea unor înştiinţări de 

plată (somaţii) şi iniţierea reţinerilor salariale sau din pensii (popriri) pentru beneficiarul creditului şi  

pentru giranţi - noua aplicaţie informatică permite editarea automată a acestor documente. 

In a doua fază, se pun în evidenţă creditele neperformante şi cele în executare silită, garanţiile 

care trebuie executate în vederea determinării riscului rezidual când aplicaţia informatică pune la 

dispoziţia factorilor responsabili informaţiile necesare evaluării situaţiei şi a acţiunilor ce se întreprind, 

precum şi informaţii pentru monitorizarea şi controlul provizioanelor specifice de risc constituite. 

Noua aplicaţie informatică dispune de informaţiile, la nivelul întregii bănci cooperatiste, 

necesare pentru editarea automată şi a altor rapoarte cum ar fi: 

- Expunerea băncii cooperatiste pe tipuri de produse.  

- Creditele acordate persoanelor fizice grupate în funcţie de domiciliul acestora, respectiv mediu 

urban şi mediu rural. 

- Creditele acordate membrilor cooperatori/persoanelor fizice grupate în funcţie de tranşele de 

venit. 

 Noua aplicaţie informatică pune la dispoziţia personalului responsabil rapoarte de calcul a 

indicatorului de lichiditate pe benzi de scadenţă şi a lichidităţii imediate şi selecţii din baza de date 

pentru identificarea şi evaluarea riscului de lichiditate faţă de o singură persoană.  



 
 

Pentru monitorizarea componenţelor riscului de piaţă, riscul valutar şi riscul ratei dobânzii noua 

aplicaţie bancară permite editarea rapoartelor specifice, şi anume: Indicatori de evaluare a riscului ratei 

dobânzii; Situaţie privind ratele medii ale dobânzii; Indicatori privind GAP-ul ratei dobânzii atât în 

valoare absolută cât şi în valoare relativă.  

La calculul riscului operaţional, impus de acordul Basel II, se iau în considerare şi situaţiile 

neprevăzute, posibile a surveni într-o exploatare curentă a aplicaţiilor informatice bancare, precum şi 

măsurile avute în vedere pentru rezolvarea acestor situaţii neprevăzute. In acest sens, pentru asigurarea 

continuităţii desfăşurării activităţii bancare la ghişeele operative ale unei bănci cooperatiste trebuie 

asigurată continuitatea: 

 alimentării cu energie electrică a echipamentelor de calcul; 

 funcţionării serverului central al reţelei, sau a serverului de back-up; 

 conectării calculatoarelor de la distanţă la serverul central al reţelei; 

 funcţionării posturilor de lucru prin comutarea lor la serverul de back-up când serverul 

central este indisponibil. 
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