
  
 

  
  
 

Tabel de concordanță 

1. Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse 

 

REGULAMENTUL NR. 575/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale 

pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (în continuare – CRR) 

2. Titlul proiectului de act normativ naţional 

Regulamentul privind cerințele de lichiditate pentru bănci 

 

3. Gradul general de compatibilitate– Parțial compatibil 

 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

REGULAMENTUL NR. 575/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 26 iunie 2013 privind 

cerințele prudențiale pentru instituțiile de 

credit și firmele de investiții și de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 

648/2012 (în continuare – CRR) 

Regulamentul privind cerințele 

de lichiditate pentru bănci 

 

   Banca 

Națion

ală a 

Moldo

vei (în 

continu

are: 

BNM) 

PARTEA ÎNTÂI 

DISPOZIȚII GENERALE 

TITLUL I    

CAPITOLUL I.  

DISPOZIȚII GENERALE 

 

   



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI 

DEFINIȚII 

 

Articolul 1 

Domeniu  de  aplicare 

Secțiunea 1. Aplicarea cerințelor 

de lichiditate 

   

Prezentul regulament stabilește  reguli uniforme 

privind cerințele prudențiale  generale  pe  le  

îndeplinesc  instituțiile  supravegheate în  temeiul  

Directivei  2013/36/UE,  în  ceea  ce  privește 

următoarele  elemente:  

(c)  după  intrarea  în  vigoare  a  actului  delegat  

menționat  la articolul  460,  cerințe  de  lichiditate  

referitoare  la elemente în  întregime  

cuantificabile,  uniforme  și  standardizate ale 

riscului  de  lichiditate;  

... 

1. Prezentul regulament stabilește 

reguli privind cerințele de lichiditate 

referitoare la elemente în întregime 

cuantificabile, uniforme și 

standardizate ale riscului de lichiditate 

pe care trebuie să le îndeplinească  

băncile persoane juridice din 

Republica Moldova, precum şi 

sucursalele din Republica Moldova ale 

băncilor din alte state (în continuare – 

bănci). 

compat

ibil 

  

PARTEA A ȘASEA 

LICHIDITATEA  

TITLUL I 

DEFINIȚII ȘI CERINȚA DE ACOPERIRE A 

NECESARULUI DE LICHIDITATE 

     

Articolul 411 

Definiții 

Secțiunea 2. Definiții     



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

(1) În sensul prezentei părți, se aplică următoarele 

definiții: 

 „Client financiar” înseamnă un client care 

desfășoară una sau mai multe dintre activitățile 

cuprinse în anexa I la Directiva 2013/36/UE ca 

activitate principală sau este una dintre 

următoarele: 

(a) instituție de credit; 

(b) firmă de investiții; 

(c) SSPE; 

(d) OPC; 

(e) fond de investiții cu capital fix; 

(f) întreprindere de asigurare; 

(g) societate financiară holding sau societate 

financiară holding mixtă.  

(2) „Depozit retail” înseamnă o datorie către o 

persoană fizică sau o IMM dacă persoana fizică 

sau IMM s-ar califica pentru clasa expunerilor de 

tip retail în temeiul abordării standardizate sau al 

abordării IRB privind riscul de credit, sau către o 

 compat

ibil 

Definițiile au fost transpuse din 

art.3 din Regulamentul delegat 

2015/61 (a se vedea tabelul de 

concordanță a proiectului 

Regulamentului privind cerințele de 

lichiditate pentru bănci cu 

Regulamentul delegat 2015/61) 

  



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

societate eligibilă pentru tratamentul menționat la 

articolul 153 alineatul (4) și dacă depozitele 

agregate ale tuturor acestor întreprinderi, luate ca 

grup, nu depășesc 1 milion EUR. 

Articolul 412 

Cerința de acoperire a necesarului de 

lichiditate 

Secțiunea 3. Indicatorul de 

acoperire a necesarului de 

lichiditate 

    

(1)  Instituțiile trebuie să dețină active lichide a 

căror valoare însumată acoperă diferența dintre 

ieșirile de lichidități și intrările de lichidități în 

situații de criză, astfel încât să fie asigurat faptul 

că instituțiile mențin niveluri ale rezervelor de 

lichiditate care sunt adecvate pentru a le permite 

să facă față eventualelor dezechilibre dintre 

intrările și ieșirile de lichidități în situații de criză 

gravă într-un interval de treizeci de zile. În 

perioade de criză, instituțiile își pot utiliza activele 

lichide pentru a-și acoperi ieșirile nete de 

lichidități. 

6. Băncile trebuie să dețină active 

lichide a căror valoare însumată 

acoperă diferența dintre ieșirile de 

lichidități și intrările de lichidități în 

situații de criză. În acest scop băncile 

urmează să asigure menținerea 

nivelurilor rezervelor de lichiditate 

care sunt adecvate pentru a le permite 

să facă față eventualelor dezechilibre 

dintre intrările și ieșirile de lichidități 

în situații de criză gravă într-o 

perioadă de treizeci de zile. 

compat

ibil 

Prevederile din ultima propoziție 

referitoare la utilizarea activelor 

lichide în perioade de criză au fost 

transpuse din art.4 alin.(3) din 

Regulamentul delegat 2015/61 (a se 

vedea tabelul de concordanță a 

proiectului Regulamentului privind 

cerințele de lichiditate pentru bănci 

cu Regulamentul delegat 2015/61) 

  

(2)  Instituțiilor nu le este permis să dubleze 

intrările de lichidități și activele lichide. 

8. Băncilor nu le este permis să 

dubleze intrările de lichidități și 

activele lichide. 

compat

ibil 

   



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

(3)  Instituțiile pot folosi activele lichide 

menționate la alineatul (1) pentru a-și îndeplini 

obligațiile în situații de criză, așa cum se prevede 

la articolul 414. 

 compat

ibil 

Prevederile au fost transpuse din 

art.8 alin.(1) din Regulamentul 

delegat 2015/61 (a se vedea tabelul 

de concordanță a proiectului 

Regulamentului privind cerințele de 

lichiditate pentru bănci cu 

Regulamentul delegat 2015/61) 

  

(4)  Dispozițiile prevăzute la titlul II se aplică 

exclusiv în scopul specificării obligațiilor de 

raportare prevăzute la articolul 415. 

 compat

ibil 

Prevederile aferente raportării au 

fost transpuse din art.4 alin.(5) din 

Regulamentul delegat 2015/61 (a se 

vedea tabelul de concordanță a 

proiectului Regulamentului privind 

cerințele de lichiditate pentru bănci 

cu Regulamentul delegat 2015/61) 

  

(5)  Statele membre pot menține sau introduce 

dispoziții naționale în domeniul cerințelor de 

lichiditate înaintea specificării și introducerii 

depline în Uniune a unor standarde minime 

obligatorii privind cerințele de acoperire a 

necesarului de lichiditate, în conformitate cu 

articolul 460. Statele membre sau autoritățile 

competente pot impune instituțiilor autorizate la 

nivel național sau unui subset de astfel de instituții 

să mențină o cerință de acoperire a necesarului de 

 compat

ibil 

Prevederile aferente introducerii 

etapizate a cerințelor de lichiditate 

au fost transpuse din art.38 alin.(1) 

din Regulamentul delegat 2015/61 

(a se vedea tabelul de concordanță a 

proiectului Regulamentului privind 

cerințele de lichiditate pentru bănci 

cu Regulamentul delegat 2015/61) 

  



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

lichiditate de până la 100 %, până la introducerea 

deplină, în procent de 100 %, a standardului 

minim obligatoriu, în conformitate cu articolul 

460. 

Articolul 413 

Finanțarea stabilă 

     

(1)  Instituțiile asigură respectarea adecvată a 

obligațiilor pe termen lung printr-o diversitate de 

instrumente de finanțare stabilă atât în condiții 

normale, cât și în condiții de criză. 

(2)  Dispozițiile prevăzute la titlul III se aplică 

exclusiv în scopul specificării obligațiilor de 

raportare prevăzute la articolul 415. 

(3)  Statele membre pot menține sau introduce 

dispoziții naționale în domeniul cerințelor de 

finanțare stabilă înaintea specificării și 

introducerii în Uniune a unor standarde minime 

obligatorii privind cerințele de finanțare stabilă 

netă, în conformitate cu articolul 510. 

 Nu se 

transpu

ne 

CRR nu a specificat încă standarde 

minime obligatorii privind cerințele 

de finanțare stabilă netă. Totodată, 

în calitate de opțiune națională, 

BNM a implementat lichiditatea pe 

benzi de scadență (principiul III din 

Regulamentul cu privire la 

lichiditatea băncii din  08.08.1997). 

  

Articolul 414 

Respectarea cerințelor de lichiditate 

     



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

În cazul în care o instituție nu îndeplinește sau 

preconizează că nu va îndeplini cerința prevăzută 

la articolul 412 sau obligația generală prevăzută la 

articolul 413 alineatul (1), inclusiv în perioade de 

criză, aceasta notifică imediat autoritățile 

competente și transmite fără întârziere autorităților 

competente un plan în vederea restabilirii în timp 

util a conformității cu cerințele prevăzute la 

articolul 412 sau la articolul 413 alineatul (1). 

Până la restabilirea conformității, instituția 

raportează elementele menționate la titlul II sau la 

titlul III, după caz, zilnic, până la sfârșitul fiecărei 

zile lucrătoare, cu excepția cazului în care 

autoritatea competentă autorizează o frecvență de 

raportare mai scăzută și un termen de raportare 

mai lung. Autoritățile competente acordă astfel de 

autorizații doar pe baza situației individuale a unei 

instituții și ținând seama de amploarea și 

complexitatea activităților instituției. Acestea 

monitorizează punerea în aplicare a planului de 

restabilire și solicită o restabilire mai rapidă, dacă 

este cazul. 

 Compa

tibil 

Prevederile aferente neîndelinirii  

cerințelor de lichiditate au fost 

transpuse din art.4 alin.(4) din 

Regulamentul delegat 2015/61 (a se 

vedea tabelul de concordanță a 

proiectului Regulamentului privind 

cerințele de lichiditate pentru bănci 

cu Regulamentul delegat 2015/61) 

  

TITLUL II      



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

RAPORTAREA PRIVIND 

LICHIDITATEA 

Articolul 415 

Obligația de raportare și formatul de 

raportare 

Secțiunea 2. Definiții     

(1)  Instituțiile raportează autorităților competente, 

într-o monedă unică, indiferent de denominarea 

efectivă, elementele menționate la titlurile II și III 

și componentele acestora, inclusiv structura 

activelor lor lichide conform articolului 416. Până 

la specificarea și punerea în aplicare deplină ca 

standard minim în temeiul articolului 460 a 

cerinței de acoperire a necesarului de lichiditate 

din partea a șasea, instituțiile raportează 

elementele stabilite în titlul II și în anexa III. 

Instituțiile raportează elementele de la titlul III. 

Frecvența de raportare este cel puțin lunară pentru 

elementele menționate la titlul II și anexa III și cel 

puțin trimestrială pentru elementele menționate la 

titlul III. 

Formatul de raportare include toate informațiile 

necesare și permite ABE să evalueze dacă 

tranzacțiile de creditare garantată și cele de swap 

5. În sensul prezentului regulament se 

aplică următoarele definiții: 

... 

12) Swap-uri  pe  garanții  reale 

(collateral swap) înseamnă tranzacții în 

cadrul cărora activele lichide de nivel 

1 au fost obținute pe baza unor garanții 

reale care nu se califică drept active 

lichide de nivel 1. 

compat

ibil 

   

Secțiunea 5. Obligația de 

raportare și formatul de 

raportare 

    

14. Băncile trebuie să raporteze BNM, 

în lei moldovenești, indiferent de 

exprimarea efectivă, elementele 

menționate la capitolele II și III din 

Parțial 

compat

ibil 

Nu se transpune  prevederea 

referitoare la raportarea către 

autoritățile din UE. 

  



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

pe garanții reale au fost lichidate corespunzător, în 

cazul în care activele lichide menționate la 

articolul 416 alineatul (1) literele (a)-(c) au fost 

obținute pe baza unor garanții reale care nu se 

califică în temeiul articolului 416 alineatul (1) 

literele (a)-(c). 

prezentul regulament și componentele 

acestora. Frecvența de raportare pentru 

indicatorul de acoperire a necesarului 

de lichiditate este cel puțin lunară. 

(2)  Instituția raportează separat autorităților 

competente ale statului membru de origine 

elementele menționate la alineatul (1) în moneda 

menționată mai jos, atunci când are: 

(a) datorii agregate într-o monedă diferită de 

moneda de raportare definită la alineatul (1) a 

căror valoare este egală cu sau este mai mare de 5 

% din datoria totală a instituției sau a subgrupului 

unic de lichiditate, sau 

(b) o sucursală semnificativă, conform definiției 

de la articolul 51 din Directiva 2013/36/UE, dintr-

un stat membru gazdă care utilizează o monedă 

diferită de moneda de raportare definită la 

alineatul (1) de la prezentul articol. 

15. Băncile trebuie să raporteze 

separat BNM elementele 

menționate la pct.14 din prezentul 

regulament, atunci când are datorii 

agregate într-o monedă, inclusiv lei 

moldovenești, a căror valoare este 

egală cu sau este mai mare de 5 % 

din total datorii a băncii sau a 

subgrupului unic de lichiditate. 

Parțial 

compat

ibil 

Nu se transpune  prevederea de 

la lit.b), care se aplică statelor 

membre ale UE. 

  



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

(3)  ABE elaborează proiecte de standarde tehnice 

de punere în aplicare pentru a preciza următoarele: 

(a) formate uniforme și soluții informatice cu 

instrucțiuni corespunzătoare pentru frecvențe și 

referințe, precum și pentru datele de transmitere. 

Formatele și frecvențele de raportare sunt 

proporționale cu natura, extinderea și 

complexitatea diverselor activități ale instituțiilor 

și includ raportarea prevăzută la alineatele (1) și 

(2); 

(b) indicatorii de monitorizare a lichidității 

suplimentari, necesari, care să permită autorităților 

competente să obțină o imagine cuprinzătoare a 

profilului de risc de lichiditate, în funcție de 

natura, extinderea și complexitatea activităților 

instituției; 

ABE transmite Comisiei proiectele de standarde 

tehnice de punere în aplicare pentru elementele 

menționate la litera (a) până la 28 iulie 2013, iar 

pentru elementele menționate la litera (b) până la 

1 ianuarie 2014. 

Până la introducerea deplină a cerințelor 

obligatorii de lichiditate, autoritățile competente 

 Nu se 

transp

une 

Prevederea respectivă se aplică 

statelor membre ale UE. 

  



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

pot continua colectarea informațiilor prin 

instrumentele de monitorizare în scopul 

monitorizării conformității cu standardele de 

lichiditate existente la nivel național. 

Se conferă Comisiei competența de a adopta 

standarde tehnice de punere în aplicare menționate 

la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 

din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. 

(4)  Autoritățile competente din statul membru de 

origine furnizează electronic, la cerere, 

autorităților competente și băncilor centrale 

naționale din statele membre gazdă, precum și 

ABE, în timp util, rapoartele individuale, în 

conformitate cu prezentul articol. 

 Nu se 

transp

une 

Prevederea respectivă se aplică 

statelor membre ale UE. 

  

(5)  Autoritățile competente care exercită 

supravegherea pe bază consolidată, în 

conformitate cu articolul 111 din Directiva 

2013/36/UE, furnizează electronic, cu 

promptitudine, la cerere, autorităților menționate 

mai jos, toate rapoartele transmise de instituție, în 

conformitate cu formatele uniforme de raportare 

menționate la alineatul (3): 

 Nu se 

transp

une 

Prevederea respectivă se aplică 

statelor membre ale UE. 

  



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  
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abilă 

4 5 6 7 8 9 

(a) autoritățile competente și băncile centrale 

naționale din statele membre gazdă în care se află 

sucursale semnificative, astfel cum sunt definite la 

articolul 51 din Directiva 2013/36/UE, ale 

instituției-mamă sau ale instituțiilor controlate de 

aceeași societate financiară holding-mamă; 

(b) autoritățile competente care au autorizat filiale 

ale instituției-mamă sau ale instituțiilor controlate 

de aceeași societate financiară holding-mamă și 

banca centrală din același stat membru; 

(c) ABE; 

(d) BCE. 

(6)  Autoritățile competente care au autorizat o 

instituție care este o filială a unei instituții-mamă 

sau a unei societăți financiare holding-mamă 

furnizează electronic, cu promptitudine, la cerere, 

autorităților competente care exercită 

supravegherea pe bază consolidată, în 

conformitate cu articolul 111 din Directiva 

2013/36/UE, băncii centrale din statul membru în 

care instituția este autorizată și ABE toate 

rapoartele transmise de instituție în conformitate 

 Nu se 

transp

une 

Prevederea respectivă se aplică 

statelor membre ale UE. 

  



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

cu formatele uniforme de raportare menționate la 

alineatul (3). 

Art.416-426   Prevederile art.416-426 CRR nu au 

fost transpuse, dat fiind că 

prevederile aferente cerinței 

necesarului de lichiditate au fost 

specificate în detaliu în 

Regulamentul delegat 2015/61 (a se 

vedea tabelul de concordanță a 

proiectului Regulamentului privind 

cerințele de lichiditate pentru bănci 

cu Regulamentul delegat 2015/61) 

  

PARTEA A NOUA  

ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE 

PUNERE ÎN APLICARE 

     

Articolul 460 

Lichiditate 

Capitolul V. 

DISPOZIȚII TRANZITORII 

    

(1)  Comisia este abilitată să adopte un act delegat 

în conformitate cu articolul 462 pentru a specifica 

în detaliu cerința generală prevăzută la articolul 

412 alineatul (1). Actul delegat adoptat în 

conformitate cu prezentul alineat se bazează pe 

 Nu se 

transp

une 

Prevederea respectivă ține de 

competențele autorităților UE.. 

  



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

elementele care trebuie raportate în conformitate 

cu partea a șasea titlul II și cu anexa III, specifică 

circumstanțele în care autoritățile competente 

trebuie să impună instituțiilor de credit niveluri 

specifice ale intrărilor și ieșirilor în scopul de a 

acoperi riscuri specifice la care acestea sunt 

expuse și respectă pragurile stabilite la alineatul 

(2). 

(2)  Cerința de acoperire a necesarului de 

lichiditate menționată la articolul 412 se introduce 

conform următorului program de introducere 

graduală: 

(a) 60 % din cerința de acoperire a necesarului de 

lichiditate în 2015; 

(b) 70 % începând cu 1 ianuarie 2016; 

(c) 80 % începând cu 1 ianuarie 2017; 

(d) 100 % începând cu 1 ianuarie 2018. 

În acest sens, Comisia ține cont de rapoartele 

menționate la articolul 509 alineatele (1), (2) și (3) 

și de standardele internaționale elaborate de 

 Parțial 

compat

ibil 

Prevederile aferente introducerii 

etapizate a  cerințelor de lichiditate 

au fost transpuse din art.38 din 

Regulamentul delegat 2015/61 (a se 

vedea tabelul de concordanță a 

proiectului Regulamentului privind 

cerințele de lichiditate pentru bănci 

cu Regulamentul delegat 2015/61). 

Propoziția a doua și a treia nu au 

fost transpuse – țin de competențele 

autorităților UE. 

  



  
 

  
  
 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ naţional 

Gradul 

de 

compati

bilitate 

 Diferențele 
Observații

le 

Autorit

atea  

respons

abilă 

4 5 6 7 8 9 

forurile internaționale, precum și de specificul 

Uniunii. 

Comisia adoptă actul delegat menționat la 

alineatul (1) până la 30 iunie 2014. Acesta intră în 

vigoare până la 31 decembrie 2014, dar nu se 

aplică înainte de 1 ianuarie 2015. 

 


