
 
 
 

Acordul de cooperare între autorităţile de supraveghere financiară, băncile centrale 
şi ministerele de finanţe din Uniunea Europeană privind stabilitatea financiară transfrontalieră 

 
 
La data de 1 iunie 2008 a intrat în vigoare Acordul de cooperare între autorităţile de supraveghere 
financiară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din Uniunea Europeană privind stabilitatea 
financiară transfrontalieră. Acest acord este o prelungire şi o actualizare a acordului semnat în anul 
2005 şi are la bază concluziile Consiliului ECOFIN din octombrie 2007 şi, respectiv, raportul EFC 
(Economic and Financial Committee) din septembrie 2007, având girul miniştrilor de finanţe şi al 
guvernatorilor băncilor centrale din Uniunea Europeană. 
 
Noul acord lărgeşte cadrul acordului semnat în anul 2005 prin introducerea (i) principiilor comune care 
vor constitui baza cooperării între autorităţile naţionale pentru promovarea stabilităţii financiare în 
Uniunea Europeană, (ii) a cadrului analitic comun pentru evaluarea implicaţiilor sistemice ale unei 
eventuale crize financiare internaţionale (armonizând terminologia utilizată de toate autorităţile 
relevante şi îmbunătăţind capacitatea acestora de a accesa în timp util informaţiile analitice necesare 
pentru a lua decizii în situaţii de criză) şi (iii) a procedurilor şi orientărilor operaţionale comune care 
trebuie respectate de către toate părţile implicate într-o situaţie de criză. În plus, ca recunoaştere 
explicită a interdependenţelor din ce în ce mai strânse între diferitele sectoare financiare şi, în 
consecinţă, a necesităţii implicării unui grup cât mai larg de autorităţi de supraveghere, noul Acord a 
fost semnat, pe lângă autorităţile de supraveghere bancară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din 
ţările U.E. care au semnat acordul din anul 2005, şi de autorităţile care reglementează pieţele valorilor 
mobiliare, de asigurări şi de pensii.  
 
Acordul se bazează pe legislaţiile naţionale şi pe cea a Uniunii Europene şi are drept obiectiv 
asigurarea cooperării între autorităţile de supraveghere financiară, băncile centrale şi ministerele de 
finanţe în situaţiile de criză financiară, prin proceduri adecvate de schimb de informaţii şi evaluări, cu 
scopul de a facilita îndeplinirea funcţiilor de politici ale acestor autorităţi şi de a păstra stabilitatea 
sistemului financiar al Statelor Membre individuale şi al Uniunii Europene ca întreg.  
 
Acest Acord se aplică atât în perioadele normale, pentru a îmbunătăţi gradul de pregătire al părţilor 
semnatare în rezolvarea crizelor financiare sistemice transfrontaliere, cât şi în situaţiile de criză, 
indiferent de originea acestora, care afectează stabilitatea sistemului financiar din cel puţin un Stat 
Membru, având impact sistemic transfrontalier potenţial în alte State Membre şi implicând cel puţin un 
grup financiar sau afectând infrastructura financiară sau funcţionarea pieţelor financiare. 
 
Părţile semnatare se angajează să coopereze în mod deschis, constructiv şi în timp util, să pregătească 
şi să caute soluţii comun acceptabile. Cooperarea între părţi implică: stabilirea unui cadru potrivit de 
cooperare cu scopul de a pregăti soluţii şi acţiuni comune pentru a gestiona potenţialele efecte negative 
ale unei crize; schimbul de informaţii relevante pentru pregătirea, gestionarea şi rezolvarea unei crize 
financiare sistemice transfrontaliere, inclusiv evaluări ale situaţiei care să permită părţilor relevante 
evaluarea promptă a naturii sistemice şi a implicaţiilor transfrontaliere ale crizei, prin folosirea 
cadrului comun convenit; coordonarea comunicărilor cu publicul; elaborarea planurilor de urgenţă, 
derularea testelor de rezistenţă şi a exerciţiilor de simulare.  
 
Acordul a fost semnat de 118 autorităţi din cele 27 de State Membre ale Uniunii Europene şi de Banca 
Centrală Europeană.  
 
 
Disclaimer 
Traducerea în limba română a Acordului este doar în scopuri de informare.  


