
Anexa 2 – Instrucțiuni de raportare a 
informațiilor privind expunerile care fac 
obiectul măsurilor aplicate ca răspuns la 
criza COVID-19 

PARTEA I: INSTRUCȚIUNI GENERALE 

1. Structură și convenții 

1.1. Structura 

1. Prezenta anexă conține instrucțiuni pentru următoarele formulare din anexa 1 privind 
creditele și avansurile, altele decât cele clasificate ca fiind „deținute în vederea 
tranzacționării”, „destinate tranzacționării” sau „deținute în vederea vânzării”, în 
conformitate cu cadrul contabil aplicabil: 

a. prezentarea generală a moratoriilor (legislative și non-legislative) conforme 
ABE, a altor măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19 și a creditelor și avansurilor nou-inițiate care fac obiectul unor 
scheme de garanții publice în contextul crizei COVID-19 (F 90.01, F 90.02, F 
90.03); 

b. informații privind creditele și avansurile care fac obiectul unor moratorii 
(legislative și non-legislative) conforme ABE și alte măsuri de restructurare 
datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 (F91.01, F 91.02); 

c. credite și avansuri care fac obiectul unor moratorii (legislative și non-
legislative) conforme ABE care au expirat și la care au fost aplicate măsuri de 
restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 (F 91.03, F 
91.04), care au expirat de asemenea; 

d. informații privind creditele și avansurile nou-inițiate care fac obiectul unor 
scheme de garanții publice în contextul crizei COVID-19 (F 91.05); 

e. măsuri aplicate ca răspuns la criza COVID-19: detaliate pe sectoare economice, 
pe coduri NACE (F 92.01); 

f. venituri din dobânzi și venituri din taxe și comisioane aferente creditelor și 
avansurilor care fac obiectul unor măsuri legate de COVID-19 și informații 
prudențiale privind creditele și avansurile care fac obiectul unor scheme de 
garanții publice în contextul crizei COVID-19 (F 93.01, F 93.02). 



2. Instrucțiunile trebuie să fie aplicate de ambele instituții care utilizează standarde 
contabile naționale [principii contabile general acceptate la nivel național (GAAP 
naționale)] și de instituții care utilizează în situațiile lor financiare publice standarde 
internaționale de raportare financiară (IFRS), cu excepția cazului în care se prevede 
altfel. 

3. Punctele de date identificate în formulare trebuie elaborate în conformitate cu 
recunoașterea, compensarea și regulile de evaluare din cadrul contabil relevant, astfel 
cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 77 din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013. 

1.2. Convenții 

4. În sensul anexei 1, un punct de date evidențiat în gri înseamnă că acest punct nu trebuie 
să fie raportat și „din care” se referă la un element care este un subset al unei categorii 
de active sau pasive de nivel superior. 

1.3. Convenția de semne 

5. Trebuie aplicată convenția de semne folosită pentru Cadrul de raportare financiară 
(FINREP) în conformitate cu instrucțiunile definite în anexa V partea 1 tabelul 1 din 
Regulamentul (UE) nr. 680/20141. Prin urmare, deprecierea cumulată și modificările 
negative cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit trebuie raportate ca cifre 
negative. 

1.4. Abrevieri 

6. În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții: 

(a) „CRR”: Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

(b) „IFRS”: „standarde internaționale de raportare financiară”, așa cum sunt definite 
la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1606/2002; 

(c) „GAAP naționale”: principii contabile general acceptate la nivel național, 
elaborate în temeiul Directivei 86/635/CEE; 

(d) „BAD”: Directiva 86/635/CEE a Consiliului2; 

                                                            
1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde 
tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. 
2 Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale 
băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1). 



(e) „coduri NACE”: codurile din Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului3; 

(f) „Ghidul ABE privind moratoriile”: Ghidul ABE referitor la moratoriile 
legislative și non-legislative aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei 
COVID-194; 

(g) „ITS”: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/20145. 

  

                                                            
3 Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a 
Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) 
nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 
30.12.2006, p. 1). 
4 EBA/GL/2020/02. 
5 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde 
tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. 



PARTEA II: INSTRUCȚIUNI LEGATE DE FORMULARE 

1. Prezentare generală a moratoriilor (legislative și non-legislative) conforme ABE (F 90.01) 

1.1. Observații generale 

7. Acest formular vizează creditele și avansurile care fac obiectul moratoriilor (legislative 
și non-legislative) conforme ABE care respectă cerințele prevăzute la punctul 10 din 
Ghidul ABE privind moratoriile. 

 
8. Formularul trebuie să furnizeze informații cu privire la numărul de debitori și la 

valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor care fac obiectul unor statute diferite 
ale moratoriilor conforme ABE (solicitate/acordate). În plus, formularul conține o 
defalcare în funcție de scadența reziduală a moratoriilor conforme ABE și informații 
privind valoarea contabilă brută a moratoriilor legislative, conform definiției din 
Ghidul ABE privind moratoriile. 

 

1.2. F 90.01: PREZENTARE GENERALĂ A MORATORIILOR CONFORME ABE 
(LEGISLATIVE ȘI NON-LEGISLATIVE) 
 

1.2.1. Instrucțiuni privind anumite poziții 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Numărul de debitori 
Instituțiile trebuie să raporteze numărul de cereri individuale primite din partea unui 
client pentru moratoriile conforme ABE, indiferent dacă acestea din urmă au fost 
deja puse în aplicare. 
Instituțiile trebuie să trateze mai multe cereri primite din partea unui client ca o 
singură cerere individuală. 
Atunci când nu se cunoaște numărul de cereri primite din partea unui client pentru 
moratoriile conforme ABE, trebuie să se raporteze o valoare estimativă. 

0020 Din care: acordate 
Instituțiile trebuie să raporteze numărul de debitori ale căror cereri de moratorii 
conforme ABE au fost deja puse în aplicare. 

0030 Valoarea contabilă brută 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
acordate debitorilor care au solicitat moratorii conforme ABE, indiferent dacă 



aceste măsuri au fost deja puse sau nu în aplicare. Aceasta trebuie să includă 
moratorii conforme ABE atât expirate, cât și active. 
Valoarea contabilă brută a expunerilor care fac obiectul unor moratorii conforme 
ABE atât legislative, cât și non-legislative trebuie raportată doar o singură dată ca 
moratorii legislative. 
Valoarea contabilă brută a expunerilor care fac obiectul unor moratorii conforme 
ABE, cât și al altor măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate 
de COVID-19, trebuie raportată doar o singură dată, ca parte a creditelor care fac 
obiectul unor moratorii conforme ABE, în prezentul formular, nu și în formularul F 
90.02. 
Atunci când nu se cunoaște valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
acordate debitorilor care au dreptul să solicite moratorii conforme ABE, trebuie să 
se raporteze o valoare estimată.  

0040 Din care: acordate 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
pentru care au fost deja puse în aplicare moratorii conforme ABE. 
Această coloană trebuie să fie suma coloanelor 0060-0120. 

0050 Din care: moratorii legislative 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS și punctul 10 din Ghidul ABE privind 
moratoriile. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
care fac obiectul unor moratorii care se bazează pe legislația națională aplicabilă și 
care îndeplinesc criteriile pentru moratorii generale de plăți specificate la punctul 
10 din Ghidul ABE privind moratoriile. 
Expunerile care fac obiectul unor moratorii legislative și non-legislative conforme 
ABE trebuie raportate doar o singură dată ca moratorii legislative. 

0055 Din care: fac obiectul unor moratorii extinse 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS 
În această coloană trebuie inclusă valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
pentru care a fost prelungită măsura privind moratoriile conforme ABE. 

0060 
 

Din care: expirate 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Trebuie să se raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor pentru 
care moratoriile conforme ABE au expirat la data de referință (și anume, scadența 
reziduală a moratoriilor este egală cu zero). 



Atunci când moratoriile conforme ABE au expirat, dar expunerea face în continuare 
obiectul altor măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19, expunerea trebuie raportată în această coloană și în formularul F 91.03. 
Expunerea nu trebuie raportată în formularele F 90.02 și F 91.02. 
 

0070-
0120 

Scadența reziduală a moratoriilor 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor trebuie să fie defalcată în funcție 
de scadența reziduală a moratoriilor conforme ABE. 
Scadența reziduală a moratoriilor este timpul scurs între data de referință și sfârșitul 
aplicării moratoriilor. 

 

Rânduri Instrucțiuni 

0010 Credite și avansuri care fac obiectul moratoriilor conforme ABE 
Punctul 10 și punctul 19 literele (a) și (b) din Ghidul ABE privind moratoriile; 
anexa V partea 1 punctul 32 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze credite și avansuri pentru care au fost solicitate 
moratorii conforme ABE care îndeplinesc cerințele de la punctul 10 din Ghidul 
ABE privind moratoriile. Această sumă include, de asemenea, creditele și 
avansurile pentru care au fost aplicate și raportate efectiv moratoriile conforme 
ABE în coloanele 0020 și 0040-0120, inclusiv cele care au expirat (scadența 
reziduală a măsurii aferente este egală cu zero). 
Expunerile care fac obiectul unor moratorii conforme ABE, cât și al altor măsuri de 
restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 trebuie raportate 
doar o singură dată ca moratorii conforme ABE în prezentul formular, nu și în 
formularul F 90.02. 

0020 Din care: gospodării 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (f) din ITS. 

0030 Din care: garantate cu bunuri imobile locative 
Partea 2 punctele 86 și 87 din ITS. 

0040 Din care: societăți nefinanciare 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (e) din ITS.  

0050 Din care: întreprinderi mici și mijlocii 
Anexa V partea 1 punctul 5 litera (i) din ITS. 



0060 Din care: garantate cu bunuri imobile comerciale 
Anexa V partea 2 punctele 86 și 87 litera (a) din ITS. 

  



2. Prezentare generală a altor măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19 (F 90.02) 

2.1. Observații generale 

9. Acest formular vizează alte credite și avansuri cu măsuri de restructurare datorată 
dificultăților financiare legate de COVID-19 care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la 
punctul 10 din Ghidul ABE privind moratoriile. Trebuie să se aibă în vedere toate 
tipurile de măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare (modificări 
contractuale și/sau refinanțare), cu condiția ca acestea să fie legate de criza COVID-
19, cu excepția cazului în care acestea sunt „credite nou-inițiate care fac obiectul unor 
scheme de garanții publice în contextul crizei COVID-19”. Acestea din urmă trebuie 
raportate numai în formularul F 91.05 și în coloana corespunzătoare din formularul F 
92.01. 

 
10. Formularul trebuie să furnizeze informații cu privire la numărul de debitori și la 

valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor care fac obiectul altor măsuri de 
restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19. În plus, formularul 
conține o defalcare în funcție de scadența reziduală a altor măsuri de restructurare 
datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 sub forma unei perioade de 
grație/unui moratoriu la plată. 

2.2. F 90.02: PREZENTARE GENERALĂ A ALTOR MĂSURI DE RESTRUCTURARE 
DATORATĂ DIFICULTĂȚILOR FINANCIARE LEGATE DE COVID-19 

2.2.1. Instrucțiuni privind anumite poziții 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Numărul de debitori 
Instituțiile trebuie să raporteze numărul de cereri individuale primite din partea unui 
client pentru alte măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19, indiferent dacă aceste măsuri au fost sau nu acordate efectiv. 
Instituțiile trebuie să numere mai multe cereri primite din partea unui client ca o 
singură cerere individuală. 

0020 Din care: acordate 
Instituțiile trebuie să raporteze numărul de debitori ale căror cereri pentru alte 
măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 au fost 
deja puse în aplicare. 

0030 Valoarea contabilă brută 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 



Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
acordate debitorilor care au solicitat măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare legate de COVID-19, indiferent dacă aceste măsuri au fost deja puse sau 
nu în aplicare. În cazul măsurilor de restructurare datorată dificultăților financiare 
legate de COVID-19 sub forma unei perioade de grație/unui moratoriu de plată, 
acestea trebuie să includă atât măsurile expirate, cât și măsurile active. 
Valoarea contabilă brută a expunerilor care fac obiectul unor moratorii conforme 
ABE, cât și al altor măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate 
de COVID-19 trebuie raportată o singură dată, ca parte a creditelor care fac obiectul 
unor moratorii conforme ABE, în formularul F 90.01, nu și în acest formular. 

0040 Din care: acordate 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
pentru care au fost deja puse în aplicare măsuri de restructurare datorată 
dificultăților financiare legate de COVID-19. 

0050 
 

Din care: expirate 
Partea 1 punctul 34; anexa V partea 2 punctul 358 litera (a) din ITS. 
Numai în cazul măsurilor de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19 sub forma unei perioade de grație/unui moratoriu de plată, trebuie să se 
raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor pentru care perioada 
de grație/moratoriul de plată au expirat la data de referință. Perioada de 
grație/moratoriul de plată sunt definite în anexa V partea 2 punctul 358 litera (a) din 
ITS și nu respectă cerințele de la punctul 10 din Ghidul ABE privind moratoriile. 

0055 Din care: cu măsuri extinse de restructurare datorată dificultăților financiare 
legate de COVID-19 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS 
În această coloană trebuie inclusă valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
pentru care au fost extinse măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare 
legate de COVID-19. 

0060-
0110 

Scadența reziduală a măsurilor de restructurare datorată dificultăților 
financiare legate de COVID-19 (perioadă de grație/moratoriu de plată) 
Partea 1 punctul 34; anexa V partea 2 punctul 358 litera (a) din ITS. 
Valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor trebuie să fie defalcată în funcție 
de scadența reziduală a altor măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare legate de COVID-19. 
Trebuie să se raporteze numai scadența reziduală a altor măsuri de restructurare 
datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 sub forma unei perioade de 
grație/unui moratoriu la plată. 



Scadența reziduală a unui perioade de grație/unui moratoriu la plată este intervalul 
de timp scurs între data de referință și sfârșitul aplicării perioadei de 
grație/moratoriului la plată. 

  

Rânduri Instrucțiuni 

0010 Alte credite și avansuri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare legate de COVID-19 
Anexa V partea 1 punctul 32 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze toate măsurile de restructurare datorată dificultăților 
financiare care au fost solicitate/acordate de instituții ca urmare a crizei COVID-19 
și care nu îndeplinesc cerințele de la punctul 10 din Ghidul ABE privind moratoriile, 
cu excepția cazului în care acestea sunt „credite nou-inițiate care fac obiectul unor 
scheme de garanții publice în contextul crizei COVID-19”. 

0020 Din care: gospodării 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (f) din ITS. 

0030 Din care: societăți nefinanciare 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (e) din ITS. 



3. Prezentare generală a creditelor și avansurilor nou-inițiate care fac obiectul unor scheme de 
garanții publice în contextul crizei COVID-19 (F 90.03) 

3.1. Observații generale 

11. Acest formular vizează credite și avansuri nou-inițiate, așa cum se menționează la 
punctul 14 din prezentul ghid, care fac obiectul unor scheme de garanții publice 
introduse de statele membre ca răspuns la criza COVID-19. În cazul refinanțării 
datoriei anterioare printr-un nou credit sau în cazul regrupării mai multor datorii într-
un nou credit, noul credit recunoscut în situațiile financiare trebuie raportat în acest 
formular, cu condiția să fie acoperit de scheme de garanții publice legate de criza 
COVID-19 introduse de statele membre ca răspuns la criza COVID-19. 

 
12. Formularul trebuie să ofere informații cu privire la numărul de debitori și valoarea 

contabilă brută a acestor credite. În plus, formularul conține o defalcare în funcție de 
scadența reziduală a garanției publice. În cele din urmă, formularul solicită informații 
privind plățile din garanțiile primite în cursul perioadei de la garantul public. 

3.2. F 90.03: PREZENTARE GENERALĂ A CREDITELOR ȘI AVANSURILOR NOU-
INIȚIATE CARE FAC OBIECTUL UNOR SCHEME DE GARANȚII PUBLICE ÎN 
CONTEXTUL CRIZEI COVID-19 

3.2.1 Instrucțiuni privind anumite poziții 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Numărul de debitori 
Trebuie să se raporteze numărul de debitori cărora li s-au acordat garanții publice. 

0020 Din care: cu garanție publică executată 
Instituțiile trebuie să raporteze numărul de debitori ale căror garanții publice primite 
ca răspuns la criza COVID-19 pentru creditele nou-inițiate au fost deja executate, 
dar pentru care nu s-a primit încă plata din partea garantului. 

0030 Valoarea contabilă brută 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS.  

0040 Din care: cu garanție publică executată 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor pentru care s-a 
primit o garanție publică ca răspuns la criza COVID-19, în cazul în care garanția a 
fost deja executată, dar nu s-a primit încă plata din partea garantului. 

 



0050-
0080 

Din care: scadența reziduală a garanției publice 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor nou-inițiate cu garanție publică 
primită ca răspuns la criza COVID-19 trebuie să fie defalcată în funcție de scadența 
reziduală a garanției publice. 

0090 Plata primită din partea garantului public în cursul perioadei 
Instituțiile trebuie să raporteze plățile primite din garanția publică ca răspuns la 
criza COVID-19 pentru creditele nou-inițiate în cursul perioadei. 

  

Rânduri Instrucțiuni 

0010 Credite și avansuri nou-inițiate care fac obiectul unor scheme de garanții 
publice 
Anexa V partea 1 punctul 32 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze creditele și avansurile nou-inițiate care fac obiectul 
unor scheme de garanții publice introduse de statele membre ca răspuns la criza 
COVID-19. Această categorie trebuie să includă atât creditele acordate noilor 
debitori, cât și refinanțarea creditelor acordate debitorilor existenți care se califică 
drept noi credite. 

0020 Din care: gospodării 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (f) din ITS. 

0030 Din care: societăți nefinanciare 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (e) din ITS. 

  



4. Informații privind creditele și avansurile care fac obiectul unor moratorii (legislative și non-
legislative) conforme ABE (F91.01) 

4.1. Observații generale 

13. Acest formular vizează credite și avansuri care fac obiectul unor moratorii (legislative 
și non-legislative) conforme ABE. 
 

14. Formularul prezintă o defalcare a valorii contabile brute și a ajustărilor pentru pierderile 
aferente în funcție de starea expunerii (performante și neperformante). În plus, 
următoarele expuneri, atât performante, cât și neperformante, trebuie identificate în 
coloane separate: (i) expuneri pentru care s-a acordat o perioadă de grație la plata 
capitalului și a dobânzii și (ii) expuneri cu măsuri de restructurare datorată  dificultăților 
financiare. 
 

15. Alte informații trebuie furnizate în coloanele următoare: (i) pentru expuneri 
performante, „instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit de la 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2)”; și (ii) pentru expuneri 
neperformante, cele „cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante ≤ 90 de 
zile”; (iii) garanția publică primită în contextul crizei COVID-19; (iv) intrări în 
expuneri neperformante și (v) pierderi economice care rezultă din aplicarea acestor 
măsuri. 

4.2. F 91.01: INFORMAȚII PRIVIND CREDITELE ȘI AVANSURILE CARE FAC 
OBIECTUL UNOR MORATORII CONFORME ABE (LEGISLATIVE ȘI NON-
LEGISLATIVE) 

4.2.1. Instrucțiuni privind anumite poziții 

 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Valoarea contabilă brută 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Cuantumurile raportate în această coloană corespund sumei cuantumurilor raportate 
în coloanele 0020 și 0060. 
 

0020 Performante 
Anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 213-239 din ITS. 
 

0030 Din care: perioada de grație la plata capitalului și a dobânzii 



Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
pentru care moratoriile conforme ABE au drept rezultat o perioadă de grație atât la 
plata capitalului, cât și a dobânzii de la data de referință. Aceasta se referă la 
debitorii care nu au nicio obligație de plată pe durata perioadei moratoriilor. 

0040 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Articolul 47b din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 240-268 
din ITS. 
În ceea ce privește expunerile care fac obiectul unor moratorii conforme ABE 
supuse și altor măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19, acestea trebuie raportate în această coloană.  

0050 Din care: instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2) 
 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M (b) (i); anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Această coloană trebuie raportată numai de către instituțiile care aplică IFRS. 

0060 Neperformante 
Articolul 47a alineatul (3) din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 
213-239 din ITS. 
 

0070 Din care: perioada de grație la plata capitalului și a dobânzii 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
pentru care moratoriile conforme ABE au drept rezultat o perioadă de grație atât la 
plata capitalului, cât și a dobânzii de la data de referință. Aceasta se referă la 
debitorii care nu au nicio obligație de plată pe durata perioadei moratoriilor. 

0080 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Articolul 47b din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 240-268 
din ITS. 
În ceea ce privește expunerile care fac obiectul unor moratorii conforme ABE 
supuse și altor măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19, acestea trebuie raportate în această coloană.  

0090 Din care: cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 de zile 
Anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctul 236 din ITS. 



0100 Depreciere cumulată, modificări negative cumulate ale valorii juste datorate 
riscului de credit 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Cuantumurile raportate în această coloană corespund sumei cuantumurilor 
raportate în coloanele 0110 și 0150. 

0110 Performante 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0120 Din care: perioada de grație la plata capitalului și a dobânzii 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze deprecierea cumulată și modificările negative 
cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor și avansurilor 
pentru care moratoriile conforme ABE au drept rezultat o perioadă de grație atât la 
plata capitalului, cât și a dobânzii la data de referință. Aceasta se referă la debitorii 
care nu au nicio obligație de plată pe durata perioadei moratoriilor. 

0130 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0140 Din care: instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2) 
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M (b) (i); anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Această coloană trebuie raportată numai de către instituțiile care aplică IFRS. 

0150 Neperformante 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0160 Din care: perioada de grație la plata capitalului și a dobânzii 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze deprecierea cumulată și modificările negative 
cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor și avansurilor 
pentru care moratoriile conforme ABE au drept rezultat o perioadă de grație atât la 
plata capitalului, cât și a dobânzii la data de referință. Aceasta se referă la debitorii 
care nu au nicio obligație de plată pe durata perioadei moratoriilor. 

0170 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 



0180 Din care: cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 de zile 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 și 236 din ITS. 

0190 Garanție publică primită în contextul crizei COVID-19 
Punctul 14 din prezentul ghid. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea maximă a garanției publice introduse de 
statele membre ca răspuns la criza COVID-19 pentru credite și avansuri care fac 
obiectul unor moratorii eligibile ABE. Valoarea garanției nu trebuie să depășească 
valoarea contabilă brută a creditului asociat. Existența altor forme de garanții reale 
sau a altor garanții nu trebuie luată în considerare la calcularea valorii maxime a 
garanției publice primite în contextul crizei COVID-19 care poate fi invocată. 

0200 Intrări în expuneri neperformante 
Intrările trebuie raportate trimestrial de la începutul perioadei de raportare până la 
data de referință. 
Pentru o expunere reclasificată de mai multe ori de la neperformantă la 
performantă în perioada de raportare, valoarea intrărilor trebuie să fie identificată 
pe baza unei comparații între starea expunerii la începutul perioadei de raportare și 
starea acesteia la data de referință. 
Reclasificarea unei expuneri neperformante dintr-un portofoliu contabil în altul nu 
trebuie raportată ca intrare. 

0210 Pierdere economică 
Punctul 19 litera (d) din Ghidul ABE privind moratoriile; IFRS 9.5.4.3. 
Pierderea economică trebuie calculată ca diferență între valoarea actualizată netă a 
fluxurilor de trezorerie contractuale renegociate sau modificate și valoarea 
actualizată netă a fluxurilor de trezorerie înainte de acordarea măsurii. 
Aceasta trebuie raportată atât de instituțiile care aplică GAAP naționale, cât și de 
instituțiile care aplică IFRS. Pentru raportările IFRS, pierderea economică trebuie 
calculată în conformitate cu punctul 5.4.3 din IFRS 9. 
Instituțiile trebuie să raporteze în această coloană numai dacă au calculat o 
pierdere economică. Nu se raportează câștigurile economice calculate. 

 

Rânduri Instrucțiuni 

0010 Credite și avansuri care fac obiectul unor moratorii conforme ABE 
Punctul 19 litera (b) din Ghidul ABE privind moratoriile; anexa V partea 1 
punctul 32 din ITS. 



Trebuie să se raporteze creditele și avansurile pentru care au fost puse deja în 
aplicare moratorii (legislative și non-legislative) conforme ABE și care nu au 
expirat la data raportării. 
Expunerile care fac obiectul unor moratorii conforme ABE și al altor măsuri de 
restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 trebuie raportate 
o singură dată și doar în acest formular, nu și în formularul F 91.02. 
Creditele și avansurile care nu fac obiectul unor moratorii conforme ABE trebuie 
raportate doar în formularul F 91.02, nu și în acest formular. Creditele și avansurile 
din aceste două formulare se exclud reciproc. 

0020 Din care: gospodării 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (f) din ITS. 

0030 Din care: garantate cu bunuri imobile locative 
Anexa V partea 2 punctele 86 și 87 litera (a) din ITS. 

0040 Din care: societăți nefinanciare 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (e) din ITS.  

0050 Din care: întreprinderi mici și mijlocii 
Anexa V partea 1 punctul 5 litera (i) din ITS. 

0060 Din care: garantate cu bunuri imobile comerciale 
Anexa V partea 2 punctele 86 și 87 litera (a) din ITS. 

  



5. Informații privind alte credite și avansuri care fac obiectul unor măsuri de restructurare 
datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 (F91.02) 

5.1. Observații generale 

16. Acest formular vizează credite și avansuri care fac obiectul unor măsuri de restructurare 
datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 care nu îndeplinesc cerințele 
prevăzute la punctul 10 din Ghidul ABE privind moratoriile. Trebuie să se aibă în 
vedere toate tipurile de măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare 
(modificări contractuale și/sau refinanțare), cu condiția ca acestea să fie legate de criza 
COVID-19, cu excepția cazului în care acestea sunt „credite nou-inițiate care fac 
obiectul unor scheme de garanții publice în contextul crizei COVID-19”. Acestea din 
urmă trebuie raportate numai în formularul F 91.05 și în coloana corespunzătoare din 
formularul F 92.01. 
 

17. Formularul prezintă o defalcare a valorii contabile brute și a ajustărilor pentru pierderi 
aferente în funcție de starea expunerii (performante și neperformante). În plus, 
expunerile (performante și neperformante) pentru care a fost acordată o perioadă de 
grație la plata capitalului și a dobânzii trebuie identificate în coloane separate. 
 

18. Alte informații trebuie furnizate în următoarele coloane: (i) pentru expuneri 
performante, „instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2)”; și (ii) pentru expuneri 
neperformante, cele „cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante ≤ 90 de 
zile”; (iii) garanția publică primită în contextul crizei COVID-19 și (iv) intrări în 
expuneri neperformante. 

5.2. F 91.02: INFORMAȚII PRIVIND ALTE CREDITE ȘI AVANSURI CARE FAC 
OBIECTUL UNOR MĂSURI DE RESTRUCTURARE DATORATĂ 
DIFICULTĂȚILOR FINANCIARE LEGATE DE COVID-19 

5.2.1. Instrucțiuni privind anumite poziții 

 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Valoarea contabilă brută 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Cuantumurile raportate în această coloană corespund sumei cuantumurilor raportate 
în coloanele 0020 și 0050. 
Fiecare alt credit care face obiectul unor măsuri de restructurare datorată 
dificultăților financiare legate de COVID-19 trebuie raportat o singură dată, 
indiferent de numărul de măsuri aplicate. 



0020 Performante 
Anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 213-239 din ITS. 
 

0030 Din care: perioada de grație la plata capitalului și a dobânzii 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
pentru care alte măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19 au drept rezultat o perioadă de grație atât la plata capitalului, cât și a 
dobânzii de la data de referință. Aceasta se referă la debitorii care nu au nicio 
obligație de plată pe durata perioadei de restructurare datorată dificultăților 
financiare. 

0040 Din care: instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2) 
 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M (b) (i); anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Această coloană trebuie raportată numai de către instituțiile care aplică IFRS. 

0050 Neperformante 
Articolul 47a alineatul (3) din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 
213-239 din ITS. 
 

0060 Din care: perioada de grație la plata capitalului și a dobânzii 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
pentru care măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19 au drept rezultat o perioadă de grație atât la plata capitalului, cât și a 
dobânzii de la data de referință. Aceasta se referă la debitorii care nu au nicio 
obligație de plată pe durata perioadei de restructurare datorată dificultăților 
financiare. 

0070 Din care: cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 de zile 
Anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctul 236 din ITS. 

0080 Depreciere cumulată, modificări negative cumulate ale valorii juste datorate 
riscului de credit 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Cuantumurile raportate în această coloană corespund sumei cuantumurilor 
raportate în coloanele 0090 și 0120. 



0090 Performante 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0100 Din care: perioada de grație la plata capitalului și a dobânzii 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze deprecierea cumulată și modificările negative 
cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor și avansurilor 
pentru care măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19 au drept rezultat o perioadă de grație atât la plata capitalului, cât și a 
dobânzii de la data de referință. Aceasta se referă la debitorii care nu au nicio 
obligație de plată pe durata perioadei de restructurare datorată dificultăților 
financiare. 

0110 Din care: instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2) 
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M (b) (i); anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Această coloană trebuie raportată numai de către instituțiile care aplică IFRS. 

0120 Neperformante 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0130 Din care: perioada de grație la plata capitalului și a dobânzii 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze deprecierea cumulată și modificările negative 
cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor și avansurilor 
pentru care măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19 au drept rezultat o perioadă de grație atât la plata capitalului, cât și a 
dobânzii de la data de referință. Aceasta se referă la debitorii care nu au nicio 
obligație de plată pe durata perioadei de restructurare datorată dificultăților 
financiare. 

0140 Din care: cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 de zile 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 și 236 din ITS. 

0150 Garanție publică primită în contextul crizei COVID-19 
Punctul 14 din prezentul ghid. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea maximă a garanției publice introduse de 
statele membre ca răspuns la criza COVID-19 pentru alte credite și avansuri care 
fac obiectul unor măsuri de restructurare datorată dificultăților legate de COVID-
19 (cu excepția „creditelor nou-inițiate care fac obiectul unor scheme de garanții 
publice în contextul crizei COVID-19”). Valoarea garanției nu trebuie să 
depășească valoarea contabilă brută a creditului asociat. Existența altor forme de 



garanții reale sau a altor garanții nu trebuie luată în considerare la calcularea 
valorii maxime a garanției publice primite în contextul crizei COVID-19 care 
poate fi invocată. 

0160 Intrări în expuneri neperformante 
Intrările trebuie raportate trimestrial de la începutul perioadei de raportare până la 
data de referință. 
Pentru o expunere reclasificată de mai multe ori de la neperformantă la 
performantă în perioada de raportare, valoarea intrărilor trebuie să fie identificată 
pe baza unei comparații între starea expunerii la începutul perioadei de raportare și 
starea acesteia la data de referință. 
Reclasificarea unei expuneri neperformante dintr-un portofoliu contabil în altul nu 
trebuie raportată ca intrare. 

 

Rânduri Instrucțiuni 

0010 Alte credite și avansuri care fac obiectul unor măsuri de restructurare 
datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 
Anexa V partea 1 punctul 32 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze toate măsurile de restructurare datorată dificultăților 
financiare care au fost puse în aplicare din cauza crizei COVID-19 și care nu 
îndeplinesc cerințele de la punctul 10 din Ghidul ABE privind moratoriile. 
Pentru măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare sub forma unei 
perioade de grație/unui moratoriu de plată, în acest rând trebuie raportate numai 
creditele și avansurile cu o perioadă de grație/un moratoriu de plată care nu a 
expirat. 
Creditele și avansurile care fac obiectul unor moratorii conforme ABE, cât și al altor 
măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19, 
trebuie raportate o singură dată în formularul F 91.01, nu și în formularul F 91.02. 
Creditele și avansurile din aceste două formulare se exclud reciproc.  

0020 Din care: gospodării 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (f) din ITS. 

0030 Din care: societăți nefinanciare 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (e) din ITS. 

 

  



6. Credite și avansuri cu moratorii (legislative și non-legislative) conforme ABE (F 91.03) 

6.1. Observații generale 

19. Acest formular vizează credite și avansuri pentru care moratoriile (legislative și non-
legislative) conforme ABE au expirat la data de referință, indiferent dacă alte măsuri de 
restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 sunt încă active sau au 
expirat deja. 
 

20. Formularul prezintă o defalcare a valorii contabile brute și a ajustărilor pentru pierderi 
aferente în funcție de starea expunerii (performante și neperformante). În plus, expunerile, 
atât performante, cât și neperformante, cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare trebuie identificate în coloane separate. 

 
21. Alte informații trebuie furnizate în următoarele coloane: (i) pentru expuneri performante, 

„instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după recunoașterea inițială, dar 
nedepreciate (etapa 2)”; și (ii) pentru expuneri neperformante, cele „cu plată improbabilă, 
care nu sunt restante sau restante ≤ 90 de zile”; (iii) garanții publice primite în contextul 
crizei COVID-19; (iv) intrări în expuneri neperformante și (v) pierderi economice care 
rezultă din aplicarea acestor măsuri. 
 

6.2. F 91.03: CREDITE ȘI AVANSURI CU MORATORII (LEGISLATIVE ȘI NON-
LEGISLATIVE) CONFORME ABE EXPIRATE 

6.2.1. Instrucțiuni privind anumite poziții 

 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Valoarea contabilă brută 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Cuantumurile raportate în această coloană corespund sumei cuantumurilor raportate 
în coloanele 0020 și 0050. 
 

0020 Performante 
Anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 213-239 din ITS. 
 

0030 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 



Articolul 47b din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 240-268 
din ITS. 
Această coloană trebuie să includă, de asemenea, atât expunerile cu moratorii 
conforme ABE expirate, cât și alte măsuri (active sau expirate) de restructurare 
datorată dificultăților financiare legate de COVID-19. 

0040 Din care: instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2) 
 IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M (b) (i); anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 
213-239 din ITS. 
Această coloană trebuie raportată numai de către instituțiile care aplică IFRS. 

0050 Neperformante 
Articolul 47a alineatul (3) din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 
213-239 din ITS. 
 

0060 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Articolul 47b din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 240-268 
din ITS. 
Această coloană trebuie să includă, de asemenea, atât expunerile cu moratorii 
conforme ABE expirate, cât și alte măsuri (active sau expirate) de restructurare 
datorată dificultăților financiare legate de COVID-19. 

0070 Din care: cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 de zile 
Anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctul 236 din ITS. 

0080 Depreciere cumulată, modificări negative cumulate ale valorii juste datorate 
riscului de credit 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Cuantumurile raportate în această coloană corespund sumei cuantumurilor 
raportate în coloanele 0090 și 0120. 

0090 Performante 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0100 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 



0110 Din care: instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2) 
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M (b) (i); anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Această coloană trebuie raportată numai de către instituțiile care aplică IFRS. 

0120 Neperformante 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0130 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0140 Din care: cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 de zile 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 și 236 din ITS. 

0150 Garanție publică primită în contextul crizei COVID-19 
Punctul 14 din prezentul ghid. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea maximă a garanției publice introduse de 
statele membre ca răspuns la criza COVID-19 pentru credite și avansuri cu 
moratorii conforme ABE expirate. Valoarea garanției nu trebuie să depășească 
valoarea contabilă brută a creditului asociat. Existența altor forme de garanții reale 
sau a altor garanții nu trebuie luată în considerare la calcularea valorii maxime a 
garanției publice primite în contextul crizei COVID-19 care poate fi invocată. 

0160 Intrări în expuneri neperformante 
Intrările trebuie raportate trimestrial de la începutul perioadei de raportare până la 
data de referință. 
Pentru o expunere reclasificată de mai multe ori de la neperformantă la 
performantă în perioada de raportare, valoarea intrărilor trebuie să fie identificată 
pe baza unei comparații între starea expunerii la începutul perioadei de raportare și 
starea acesteia la data de referință. 
Reclasificarea unei expuneri neperformante dintr-un portofoliu contabil în altul nu 
trebuie raportată ca intrare. 

0170 Pierdere economică 
Punctul 19 litera (d) din Ghidul ABE privind moratoriile; IFRS 9.5.4.3. 
Pierderea economică trebuie calculată ca diferență între valoarea actualizată netă a 
fluxurilor de trezorerie contractuale renegociate sau modificate și valoarea 
actualizată netă a fluxurilor de trezorerie înainte de acordarea măsurii. 



Aceasta trebuie raportată atât de instituțiile care aplică GAAP naționale, cât și de 
instituțiile care aplică IFRS. Pentru raportările IFRS, pierderea economică trebuie 
calculată în conformitate cu punctul 5.4.3 din IFRS 9. 
Instituțiile trebuie să raporteze numai în această coloană în cazurile în care au 
calculat o pierdere economică. Nu se raportează câștigurile economice calculate. 

 

Rânduri Instrucțiuni 

0010 Credite și avansuri cu moratorii conforme ABE expirate 
Punctul 19 litera (b) din Ghidul ABE privind moratoriile; anexa V partea 1 
punctul 32 din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze creditele și avansurile pentru care moratoriile 
(legislative și non-legislative) conforme ABE au o scadență reziduală egală cu zero 
(au expirat). Creditele și avansurile trebuie raportate din prima zi după expirarea 
moratoriului. 
În cazul în care moratoriile conforme ABE au expirat, expunerile trebuie raportate 
și în formularul F 90.01, în coloana corespunzătoare. 
Expunerile cu moratorii conforme ABE expirate, cât și cu măsuri expirate de 
restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 (sub forma unei 
perioade de grație/unui moratoriu de plată) trebuie raportate doar în acest formular, 
nu și în formularul F 91.04. 

0020 Din care: gospodării 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (f) din ITS. 

0030 Din care: garantate cu bunuri imobile locative 
Anexa V partea 2 punctele 86 și 87 litera (a) din ITS. 

0040 Din care: societăți nefinanciare 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (e) din ITS.  

0050 Din care: întreprinderi mici și mijlocii 
Anexa V partea 1 punctul 5 litera (i) din ITS. 

0060 Din care: garantate cu bunuri imobile comerciale 
Anexa V partea 2 punctele 86 și 87 litera (a) din ITS. 

  



7. Alte credite și avansuri cu măsuri expirate de restructurare datorată dificultăților financiare 
legate de COVID-19 (perioadă de grație/moratoriu de plată) (F 91.04) 

7.1. Observații generale 

22. Acest formular vizează alte măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare 
legate de COVID-19 sub forma unei perioade de grație/unui moratoriu de plată care au 
expirat la data de referință și care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 10 din 
Ghidul ABE privind moratoriile. Expunerile cu moratorii conforme ABE expirate, cât 
și cu măsuri expirate de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19 (sub forma unei perioade de grație/unui moratoriu de plată) trebuie 
raportate o singură dată în formularul F 91.03, nu și în acest formular. În cazul în care 
moratoriul conform ABE nu a expirat, dar celelalte măsuri legate de COVID-19 sub 
forma unei perioade de grație/unui moratoriu de plată au expirat, expunerile trebuie 
raportate în continuare în formularul F 91.01. 
 

23. Formularul prezintă o defalcare a valorii contabile brute și a ajustărilor pentru pierderi 
aferente în funcție de starea expunerilor (performante și neperformante). 
 

24. Alte informații trebuie furnizate în următoarele coloane: (i) pentru expuneri 
performante, „instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2)”; și (ii) pentru expuneri 
neperformante, cele „cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante ≤ 90 de 
zile”; (iii) garanția publică primită în contextul crizei COVID-19 și (iv) intrări în 
expuneri neperformante. 
 

7.2. F 91.04: ALTE CREDITE ȘI AVANSURI CU MĂSURI EXPIRATE DE 
RESTRUCTURARE DATORATĂ DIFICULTĂȚILOR FINANCIARE LEGATE DE 
COVID-19 (PERIOADĂ DE GRAȚIE/MORATORIU DE PLATĂ) 

7.2.1. Instrucțiuni privind anumite poziții 

 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Valoarea contabilă brută 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Cuantumurile raportate în această coloană corespund sumei cuantumurilor raportate 
în coloanele 0020 și 0040. 
 

0020 Performante 



Anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 213-239 din ITS. 
 

0030 Din care: instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2) 
 IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M (b) (i); anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 
213-239 din ITS. 
Această coloană trebuie raportată numai de către instituțiile IFRS. 

0040 Neperformante 
Articolul 47a alineatul (3) din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 
213-239 din ITS. 
 

0050 Din care: cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 de zile 
Anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctul 236 din ITS. 

0060 Depreciere cumulată, modificări negative cumulate ale valorii juste datorate 
riscului de credit 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Cuantumurile raportate în această coloană corespund sumei cuantumurilor 
raportate în coloanele 0070 și 0090. 

0070 Performante 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0080 Din care: instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2) 
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M (b) (i); anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Această coloană trebuie raportată numai de către instituțiile care aplică IFRS. 

0090 Neperformante 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0100 Din care: cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 de zile 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 și 236 din ITS. 

0110 Garanție publică primită în contextul crizei COVID-19 
Punctul 14 din prezentul ghid. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea maximă a garanției publice introduse de 
statele membre ca răspuns la criza COVID-19 pentru alte credite și avansuri cu 



măsuri expirate de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19. Valoarea garanției nu trebuie să depășească valoarea contabilă brută a 
creditului asociat. Existența altor forme de garanții reale sau a altor garanții nu 
trebuie luată în considerare la calcularea valorii maxime a garanției publice 
primite în contextul crizei COVID-19 care poate fi invocată. 

0120 Intrări în expuneri neperformante 
Intrările trebuie raportate trimestrial de la începutul perioadei de raportare până la 
data de referință. 
Pentru o expunere reclasificată de mai multe ori de la neperformantă la 
performantă în perioada de raportare, valoarea intrărilor trebuie să fie identificată 
pe baza unei comparații între starea expunerii la începutul perioadei de raportare și 
starea acesteia la data de referință. 
Reclasificarea unei expuneri neperformante dintr-un portofoliu contabil în altul nu 
trebuie raportată ca intrare. 

 

Rânduri Instrucțiuni 

0010 Alte credite și avansuri cu măsuri expirate de restructurare datorată 
dificultăților financiare legate de COVID-19 (perioadă de grație/moratoriu de 
plată) 
Anexa V partea 1 punctul 32 și partea 2 punctul 358 litera (a) din ITS. 
Instituțiile trebuie să raporteze creditele și avansurile pentru care celelalte măsuri 
de restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 sub forma 
unei perioade de grație/unui moratoriu de plată au o scadență reziduală egală cu 
zero (au expirat). Creditele și avansurile trebuie raportate din prima zi după 
expirarea măsurii de restructurare datorată dificultăților financiare. 
În cazul în care măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare legate de 
COVID-19 au expirat, expunerile trebuie raportate și în formularul F 90.02, la 
categoria corespunzătoare. 
 

0020 Din care: gospodării 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (f) din ITS. 

0030 Din care: societăți nefinanciare 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (e) din ITS. 

 

  



8. Informații privind creditele și avansurile nou-inițiate care fac obiectul unor scheme de garanții 
publice în contextul crizei COVID-19 (F 91.05) 

8.1. Observații generale 

25. Acest formular vizează credite și avansuri nou-inițiate, așa cum se menționează la 
punctul 14 din prezentul ghid, care fac obiectul unor scheme de garanții publice 
introduse de statele membre ca răspuns la criza COVID-19. În cazul refinanțării 
datoriei anterioare printr-un nou credit sau în cazul regrupării mai multor datorii într-
un nou credit, noul credit recunoscut în situațiile financiare trebuie raportat în acest 
formular, cu condiția să fie acoperit de o schemă de garanții publice legată de criza 
COVID-19. 

26. Formularul prezintă o defalcare a valorii contabile brute și a ajustărilor pentru pierderi 
aferente în funcție de starea expunerii (performante și neperformante). În plus, 
expunerile, performante și neperformante, cu măsuri de restructurare datorată 
dificultăților financiare trebuie identificate în coloane separate. În cazul în care 
creditele noi garantate au fost acordate pentru refinanțarea unui fost contract de datorie, 
clasificarea expunerilor trebuie evaluată în conformitate cu articolul 47b din CRR și cu 
anexa V partea 2 punctele 240-268 din ITS. 

27. Alte informații trebuie furnizate în următoarele coloane: (i) pentru expuneri 
performante, „instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2)”; (ii) pentru expuneri neperformante, 
cele „cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante ≤ 90 de zile”; (iii) valoarea 
garanțiilor publice aferente creditelor și avansurilor; (iv) intrări în expuneri 
neperformante și (v) intrări legate de noi împrumuturi. 

 

8.2. F 91.05: INFORMAȚII PRIVIND CREDITELE ȘI AVANSURILE NOU-INIȚIATE 
CARE FAC OBIECTUL UNOR SCHEME DE GARANȚII PUBLICE ÎN CONTEXTUL 
CRIZEI COVID-19 

8.2.1. Instrucțiuni privind anumite poziții 

 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Valoarea contabilă brută 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Cuantumurile raportate în această coloană corespund sumei cuantumurilor raportate 
în coloanele 0020 și 0050.  

0020 Performante 



Anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 213-239 din ITS. 
 

0030 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Articolul 47b din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 240-268 
din ITS. 
Trebuie să se raporteze valoarea contabilă brută a noului contract („datorie în curs 
de refinanțare”), acordată în cadrul unei operațiuni de refinanțare performante care 
se califică drept măsură de restructurare datorată dificultăților financiare.  

0040 Din care: instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2) 
 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M (b) (i); anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Această coloană trebuie raportată numai de către instituțiile care aplică IFRS. 

0050 Neperformante 
Articolul 47a alineatul (3) din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 
213-239 din ITS.  

0060 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Articolul 47b din CRR; anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctele 240-268 
din ITS. 
Trebuie să se raporteze valoarea contabilă brută a noului contract („datorie în curs 
de refinanțare”), acordată în cadrul unei operațiuni de refinanțare neperformante 
care se califică drept măsură de restructurare datorată dificultăților financiare.  

0070 Din care: cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 de 
zile 
Anexa V partea 1 punctul 34 și partea 2 punctul 236 din ITS. 

0080 Depreciere cumulată, modificări negative cumulate ale valorii juste datorate 
riscului de credit 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Cuantumurile raportate în această coloană corespund sumei cuantumurilor 
raportate în coloanele 0090 și 0120. 

0090 Performante 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 



0100 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Trebuie să se raporteze ajustările pentru pierderi ale noului contract („datorie în 
curs de refinanțare”), acordate în cadrul unei operațiuni de refinanțare performante 
care se califică drept măsură de restructurare datorată dificultăților financiare. 

0110 Din care: instrumente cu o creștere semnificativă a riscului de credit după 
recunoașterea inițială, dar nedepreciate (etapa 2) 
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M (b) (i); anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Această coloană trebuie raportată numai de către instituțiile care aplică IFRS. 

0120 Neperformante 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 

0130 Din care: expuneri cu măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 din ITS. 
Trebuie să se raporteze ajustările pentru pierderi ale noului contract („datorie în 
curs de refinanțare”), acordate în cadrul unei operațiuni de refinanțare 
neperformante care se califică drept măsură de restructurare datorată dificultăților 
financiare. 

0140 Din care: cu plată improbabilă, care nu sunt restante sau restante <= 90 de 
zile 
Anexa V partea 2 punctele 69-71 și 236 din ITS. 

0150 Garanție publică primită în contextul crizei COVID-19 
Punctul 14 din prezentul ghid. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea maximă a garanției publice introduse de 
statele membre ca răspuns la criza COVID-19 pentru credite și avansuri nou-
inițiate. Valoarea garanției nu trebuie să depășească valoarea contabilă brută a 
creditului asociat. Existența altor forme de garanții reale sau a altor garanții nu 
trebuie luată în considerare la calcularea valorii maxime a garanției publice 
primite în contextul crizei COVID-19 care poate fi invocată. 

0160 Intrări în expuneri neperformante 
Intrările trebuie raportate trimestrial de la începutul perioadei de raportare până la 
data de referință. 
Pentru o expunere reclasificată de mai multe ori de la neperformantă la 
performantă în perioada de raportare, valoarea intrărilor trebuie să fie identificată 



pe baza unei comparații între starea expunerii la începutul perioadei de raportare și 
starea acesteia la data de referință. 
Reclasificarea unei expuneri neperformante dintr-un portofoliu contabil în altul nu 
trebuie raportată ca intrare. 

0170 Intrări legate de noi împrumuturi 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor 
nou-inițiate de la ultima dată de referință a raportării în diferitele categorii de 
credite (conform rândurilor). 

 

Rânduri Instrucțiuni 

0010 Credite și avansuri nou-inițiate care fac obiectul unor scheme de garanții 
publice 
Punctul 14 din prezentul ghid; anexa V partea 1 punctul 32 din ITS. 

0020 Din care: gospodării 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (f) din ITS. 

0030 Din care: garantate cu bunuri imobile locative 
Anexa V partea 2 punctele 86 și 87 litera (a) din ITS. 

0040 Din care: societăți nefinanciare 
Anexa V partea 1 punctul 42 litera (e) din ITS.  

0050 Din care: întreprinderi mici și mijlocii 
Anexa V partea 1 punctul 5 litera (i) din ITS. 

0060 Din care: garantate cu bunuri imobile comerciale 
Anexa V partea 2 punctele 86 și 87 litera (a) din ITS. 

  



9. Măsuri aplicate ca răspuns la criza COVID-19: defalcare pe coduri NACE (F 92.01) 

9.1. Observații generale 

28. Acest formular vizează credite și avansuri acordate societăților nefinanciare care fac 
obiectul unor moratorii (legislative și non-legislative) conforme ABE, al altor măsuri 
de restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 și al creditelor și 
avansurilor nou-inițiate, astfel cum se menționează la punctul 14 din prezentul ghid, 
care fac obiectul unor scheme de garanții publice introduse ca răspuns la criza COVID-
19. 

29. Formularul include informații defalcate pe sectoare de activitate economică folosind 
codurile NACE, pe baza activității principale a contrapărții. În plus, trebuie furnizate 
informații privind valoarea garanției publice acordate în funcție de codul NACE. 

30. Clasificarea expunerilor pe coduri NACE trebuie să respecte instrucțiunile prevăzute 
în anexa V partea 2 punctele 91 și 92 din ITS. 

9.2. F 92.01: MĂSURI APLICATE CA RĂSPUNS LA CRIZA COVID-19: DEFALCARE PE 
CODURI NACE 

9.2.1. Instrucțiuni privind anumite poziții 
 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor care fac obiectul unor 
moratorii conforme ABE 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Trebuie să se raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor acordate 
societăților nefinanciare care fac obiectul unor moratorii conforme ABE, altele 
decât cele clasificate ca fiind „deținute în vederea tranzacționării”, „destinate 
tranzacționării” sau „deținute în vederea vânzării”, în conformitate cu cadrul 
contabil aplicabil. 
Trebuie să se raporteze numai creditele și avansurile acordate societăților 
nefinanciare pentru care au fost puse în aplicare moratorii conforme ABE care nu 
au expirat. 

0020 Valoarea contabilă brută a altor credite și avansuri care fac obiectul unor 
măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare legate de COVID-19 
Anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Trebuie să se raporteze valoarea contabilă brută a altor credite și avansuri acordate 
societăților nefinanciare care fac obiectul unor măsuri de restructurare datorată 
dificultăților financiare legate de COVID-19, altele decât cele clasificate ca fiind 



„deținute în vederea tranzacționării”, „destinate tranzacționării” sau „deținute în 
vederea vânzării”, în conformitate cu cadrul contabil aplicabil. 
Trebuie să se raporteze numai creditele și avansurile acordate societăților 
nefinanciare pentru care au fost puse în aplicare măsuri de restructurare datorată 
dificultăților financiare legate de COVID-19 care nu au expirat și care nu 
îndeplinesc cerințele de la punctul 10 din Ghidul ABE privind moratoriile. 

0030 Valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor nou-inițiate care fac 
obiectul unor scheme de garanții publice în contextul crizei COVID-19 
Punctul 14 din prezentul ghid; anexa V partea 1 punctul 34 din ITS. 
Trebuie să se raporteze valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor nou-
inițiate acordate societăților nefinanciare care fac obiectul unor scheme de garanții 
publice, altele decât cele clasificate ca fiind „deținute în vederea tranzacționării”, 
„destinate tranzacționării” sau „deținute în vederea vânzării”, în conformitate cu 
cadrul contabil aplicabil. 

0040 Garanție publică primită în contextul crizei COVID-19 
Punctul 14 din prezentul ghid. 
Instituțiile trebuie să raporteze valoarea maximă a garanției publice primite în 
contextul crizei COVID-19 pentru toate creditele și avansurile, cu excepția 
creditelor clasificate ca fiind „deținute în vederea tranzacționării”, „destinate 
tranzacționării” sau „deținute în vederea vânzării”, în conformitate cu cadrul 
contabil aplicabil. Valoarea garanției nu trebuie să depășească valoarea contabilă 
brută a creditului asociat. Existența altor forme de garanții reale sau de garanții nu 
trebuie luată în considerare la calcularea valorii maxime a garanției publice primite 
în contextul crizei COVID-19 care poate fi invocată. 

 

Rânduri Instrucțiuni 

0010-
0180 

Credite și avansuri defalcate pe coduri NACE 
Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului; 
anexa V partea 1 punctul 32 și partea 2 punctele 91 și 92 din ITS. 

0190 Total 
Rândul 0190 este suma rândurilor 0010-0180. 

 

  



10. Venituri din dobânzi și venituri din taxe și comisioane aferente creditelor și avansurilor care 
fac obiectul unor măsuri legate de COVID-19 (F 93.01) 

10.1. Observații generale 

31. Acest formular vizează informații privind impactul asupra profitului sau pierderii 
aferent creditelor și avansurilor care fac obiectul unor moratorii (legislative și non-
legislative) conforme ABE, al altor măsuri de restructurare datorată dificultăților 
financiare legate de COVID-19 și al creditelor și avansurilor nou-inițiate, astfel cum se 
menționează la punctul 14 din prezentul ghid, care fac obiectul unor scheme de garanții 
publice introduse ca răspuns la criza COVID-19. 

10.2. F 93.01: Venituri din dobânzi și venituri din taxe și comisioane aferente creditelor și 
avansurilor care fac obiectul unor măsuri legate de COVID-19 

10.2.1. Instrucțiuni privind anumite poziții 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Perioada în curs 
Trebuie să se raporteze poziția efectivă de la data de referință. 

0020 Poziția planificată la sfârșitul exercițiului contabil 
Instituțiile trebuie să raporteze poziția planificată la sfârșitul exercițiului contabil 
următor, luând în considerare efectele epidemiei de COVID-19. Pentru data de 
referință a sfârșitului de an contabil, trebuie să se raporteze poziția planificată la 
sfârșitul exercițiului contabil următor. 

0030 Observație 
Instituțiile trebuie să furnizeze informații suplimentare cu privire la orice schimbări 
semnificative intervenite în veniturile din dobânzi sau în veniturile din taxe și 
comisioane în comparație cu perioada precedentă. 

 

Rânduri Instrucțiuni 

0010 Venituri din dobânzi aferente creditelor și avansurilor care fac obiectul unor 
măsuri legate de COVID-19 
Anexa V partea 2 punctul 31 din ITS 
Venituri din dobânzi, astfel cum sunt definite în anexa V partea 2 punctul 31 din 
ITS, provenind din credite și avansuri care fac obiectul unor moratorii (legislative 
și non-legislative) conforme ABE, al altor măsuri de restructurare datorată 



dificultăților financiare legate de COVID-19 și al creditelor și avansurilor nou-
inițiate în cadrul schemelor de garanții publice în contextul crizei COVID-19. 

0020 Venituri din taxe și comisioane aferente creditelor și avansurilor care fac 
obiectul unor măsuri legate de COVID-19 
 
IFRS 7.20 litera (c); articolul 27.Structura verticală alineatul (4) din BAD 
Venituri din taxe și comisioane, astfel cum sunt definite în anexa V la ITS [IFRS 
7.20 litera (c), articolul 27.Structura verticală alineatul (4) din BAD], provenind din 
credite și avansuri care fac obiectul unor moratorii (legislative și non-legislative) 
conforme ABE, al altor măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare 
legate de COVID-19 și al creditelor și avansurilor nou-inițiate în cadrul schemelor 
de garanții publice în contextul crizei COVID-19. 

 

  



11. Informații prudențiale privind creditele și avansurile care fac obiectul unor scheme de garanții 
publice de stat în contextul crizei COVID-19 (F 93.02) 

11.1. Observații generale 

32. Acest formular vizează informații prudențiale privind creditele și avansurile care fac 
obiectul unor scheme de garanții publice introduse ca răspuns la criza COVID-19. 

11.2. F 93.02: INFORMAȚII PRUDENȚIALE PRIVIND CREDITELE ȘI AVANSURILE 
CARE FAC OBIECTUL UNOR SCHEME DE GARANȚII PUBLICE DE STAT ÎN 
CONTEXTUL CRIZEI COVID-19 

11.2.1. Instrucțiuni privind anumite poziții 

Coloane Instrucțiuni 

0010 Valoare 
Trebuie să se raporteze poziția efectivă de la data de referință. 

0020 Poziția planificată la sfârșitul exercițiului 
Instituțiile trebuie să raporteze poziția planificată la sfârșitul exercițiului, luând în 
considerare efectele epidemiei de COVID-19. 
Pentru rapoartele de sfârșit de exercițiu, trebuie să se raporteze poziția planificată 
la sfârșitul exercițiului următor. 

0030 Observație 
Instituțiile trebuie să furnizeze informații suplimentare în cazul în care: 
- rândurile 0010 și 0020 nu conțin aceeași informație, adică nu toate garanțiile se 
califică drept garanții reale eligibile în conformitate cu CRR; 
- rândurile 0030 sau 0060 nu sunt egale cu 0, adică recunoașterea garanției publice 
de stat nu reduce valoarea ponderată la risc a expunerii aferentă creditului sau 
avansului în cauză la 0. 

 

Rânduri Instrucțiuni 

0010 Valoarea expunerii aferentă creditelor și avansurilor din cadrul schemelor de 
garanții publice neexpirate în contextul crizei COVID-19 
Valoarea expunerii, așa cum este definită în coloana 0200 din formularul C 07.00 
și în coloana 0110 din formularul C 08.01 din anexa I la ITS, aferentă creditelor și 
avansurilor, în cazul în care au fost aplicate scheme de garanții publice în 
contextul crizei COVID-19, iar garanția nu a expirat încă. 



0020 Din care: credite și avansuri, dacă garanțiile se califică drept garanții reale 
eligibile pentru diminuarea riscului de credit în conformitate cu CRR 
Valoarea expunerii aferentă creditelor și avansurilor raportate la rândul 0010, în 
cazul în care garanția publică primită se califică drept garanție reală eligibilă pentru 
diminuarea riscului de credit în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 4 din 
CRR. 
Dacă valoarea raportată la acest rând diferă de valoarea raportată la rândul 0010, 
trebuie explicate motivele în coloana 0030. 

0030 Valoarea ponderată la risc a expunerii aferentă creditelor și avansurilor 
respective 
Valoarea ponderată la risc a expunerii, așa cum a fost calculată în sensul articolului 
92 alineatul (3) din CRR, aferentă creditelor și avansurilor raportate la rândul 0020. 
Dacă valoarea raportată la acest rând nu este egală cu 0, trebuie explicate motivele 
în coloana 0030. 

0040 Din care: Credite și avansuri restructurate în scopul aplicării garanțiilor 
respective 
Valoarea expunerii aferentă creditelor și avansurilor raportate la rândul 0010, care 
nu au fost acoperite inițial de garanția publică și care, prin urmare, au fost 
restructurate pentru a deveni eligibile. 

0050 Valoarea ponderată la risc a expunerii aferentă creditelor și avansurilor 
respective (înainte de restructurare) 
Valoarea ponderată la risc a expunerii, astfel cum a fost calculată în sensul 
articolului 92 alineatul (3) din CRR, aferentă creditelor și avansurilor raportate la 
rândul 0040, înainte de restructurare. 

0060 Valoarea ponderată la risc a expunerii aferentă creditelor și avansurilor 
respective 
Valoarea ponderată la risc a expunerii, așa cum a fost calculată în sensul articolului 
92 alineatul (3) din CRR, aferentă creditelor și avansurilor raportate la rândul 0010. 
Dacă valoarea raportată la acest rând nu este egală cu 0, trebuie explicate motivele 
în coloana 0030. 

0070 Valoarea expunerii aferentă creditelor și avansurilor din cadrul schemelor de 
garanții publice expirate în contextul crizei COVID-19 
Valoarea expunerii, astfel cum este definită în coloana 0200 din formularul C 07.00 
și în coloana 0110 din formularul C 08.01 din anexa I la ITS, aferentă creditelor și 
avansurilor, în cazul în care au fost aplicate scheme de garanții publice în contextul 
crizei COVID-19, iar garanția a expirat deja. Se raportează numai creditele și 



avansurile respective, în cazul în care există alte restanțe la plata capitalului, 
dobânzii și/sau a taxelor. 

0080 Expunerea ponderată la risc a creditelor și avansurilor respective 
Valoarea ponderată la risc a expunerii, astfel cum a fost calculată în sensul 
articolului 92 alineatul (3) din CRR, aferentă creditelor și avansurilor raportate la 
rândul 0070.  
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