Banca NaŃională a României
Normă nr. 8/2007
din 25/06/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din
28/06/2007
privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea
Regulamentului Băncii NaŃionale a României nr.
5/2002 privind clasificarea creditelor şi
plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea
şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) şi ale art. 150 alin. (1) lit. d) din OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituŃiile de credit şi adecvarea capitalului, ale art. 19 din OrdonanŃa
Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale pct. 202 din anexa la Ordinul guvernatorului Băncii NaŃionale a
României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,
aplicabile instituŃiilor de credit, cu modificările ulterioare,
în temeiul dispoziŃiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii NaŃionale a României,
precum şi ale art. 72 din OrdonanŃa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiarfiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,
Banca NaŃională a României emite prezenta normă.
Art. I. - Normele metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii NaŃionale a României
nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea
provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din
23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Lista de conturi de la punctul 2.1.1 al literei e) a articolului 1 se completează cu următoarele conturi:
"3811 - CreanŃe restante (extras)
3821 - CreanŃe îndoielnice (extras)
4811 - CreanŃe restante (extras)
4821 - CreanŃe îndoielnice (extras)"
2. Lista de conturi de la punctul 2.1.2 al literei e) a articolului 1 se completează cu următoarele conturi:
"3812 - Dobânzi restante (extras)
3817 - CreanŃe ataşate (extras)
3822 - Dobânzi îndoielnice (extras)
3827 - CreanŃe ataşate (extras)
4812 - Dobânzi restante (extras)
4817 - CreanŃe ataşate (extras)
4822 - Dobânzi îndoielnice (extras)
4827 - CreanŃe ataşate (extras)"
3. Din Lista de conturi de la punctele 2.1.1 şi 2.2.1 ale literei e) a articolului 1 se elimină contul 20113 Forfetare.
4. Litera h) a articolului 1 se completează cu punctul 4, care va avea următorul cuprins:
"4. alte provizioane
399 - Provizioane pentru creanŃe restante şi îndoielnice (extras)
493 - Provizioane pentru operaŃiuni de leasing financiar"
5. La articolul 7 primul alineat, ultima liniuŃă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"- utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează numai în cazul în care sumele pe care
le rectifică sunt aferente unui credit/plasament pentru care este îndeplinită una dintre următoarele condiŃii:
(i) au fost epuizate posibilităŃile legale de recuperare sau s-a împlinit termenul de prescripŃie; (ii) au fost
transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit/plasament."
Art. II. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 30 iunie 2007.
Preşedintele Consiliului de administraŃie al Băncii NaŃionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 25 iunie 2007.
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