
ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL                                  Anexa nr. 1
Nr……….. Data ………….. (Anexa nr.2 la Ordinul nr. 8/2006)

Nr. de referinta al licitatiei:
Cod operatiune*:

1 2 3

Tipul activelor eligibile:

Cod ISIN:

Data scadentei emisiunii/cuponului:

Nr active eligibile(buc.):

Val. nominala unitara:

Valuta de emisiune pentru valoarea nominala:

Val. nominala totala:

Val. unitara de vanzare ajustata (lei):

Data vanzarii:

Val. totala de vanzare (lei):

Rata Repo/Reverse Repo (%)

Val. unitara de rascumparare (lei):

Data rascumpararii:

Val. totala de rascumparare (lei):

Nota: In cazul licitatiei la rata fixa se va transmite o singura optiune
PARTICIPANT ELIGIBIL
Persoane autorizate:
         Numele si prenumele
         Functia
Semnaturile autorizate si stampila cf. prevederilor legale
(L.S.)

OPTIUNI

CUMPARARI/VANZARI REVERSIBILE DE ACTIVE ELIGIBILE - REPO/REVERSE REPO
 OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITATIA DIN DATA DE ………….. PENTRU



ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL                              Anexa nr.2
(Anexa nr.6 la Ordinul nr. 8/2006)

Participatul eligibil ………………………………………………se obliga sa gajeze in favoarea Bancii Nationale a Romaniei 
urmatoarele active eligibile:

Nr. 
crt.

Cod ISIN Data scadentei 
emisiunii/cupon
ului

Numar 
active 
eligibile (buc)

Valoare 
nominala 
unitara

Valuta de 
emisiune 
pentru 
valoarea 
nominala

Valoare 
nominala 
totala

Valoare de piata ajustata  
(lei)

0 1 2 3 4 5 6=3*4 7

x TOTAL x x        x x

Prezenta notificare face parte integranta din Contractul de gaj nr……/zz.ll.aaaa.

PARTICIPANT 
ELIGIBIL
Persoane autorizate:
               Numele si prenumele
               Functia
Semnaturile autorizate si stampila cf. prevederilor legale
(L.S.)

Data

NOTIFICARE 
pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat din data de ……….



Anexa nr. 3 
(Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 8/2006) 

 
 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI     PARTICIPANT ELIGIBIL 
 

 
 
 

CONTRACT-CADRU 
de credit lombard 

nr. ...... din ............ 
   În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu

modificări şi completări de Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al

Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară 

efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta

participanţilor eligibili, republicat, al Ordinului Băncii Naţionale a României nr.8/2006 privind

procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca 

Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu

modificările ulterioare, şi al Ordinului Băncii Naţionale a României nr.7/2006 privind procedurile

de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a

României,  

   între: 

   Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, 

sectorul 3, reprezentată prin ......................, în calitate de ........................., 

   şi 

   ..................................., cu sediul in ........................................., 

    (participantul eligibil) 

str. .................... nr. ........, înregistrată la registrul comerţului cu nr. .........., 

cod unic de înregistrare nr. ........, reprezentată prin ........................., în calitate 

de ......................., şi ......................, în calitate de ........................, 

a intervenit prezentul contract: 

   1. Banca Naţională a României acordă ...................................... credite lombard, 

                                                                    (participantul eligibil) 

la valoarea înscrisă în comunicările de aprobare a creditelor lombard, care fac parte integrantă din 

 prezentul contract-cadru de credit lombard. 

Rata dobânzii creditelor lombard acordate va fi cea afişată în ziua de acordare a creditului 

lombard în paginile de contributor ale Băncii Naţionale a României în sistemele Reuters, 

Bloomberg etc. 



Perioada pentru care se acordă creditele lombard este overnight. 

    

2. ........................... garantează creditul lombard  
  (participantul eligibil) 

acordat de către Banca Naţională a României prin gajarea cu activele eligibile consemnate în

mesajele SWIFT transmise de către …………………  

                                                         (participantul eligibil) 

care fac parte integrantă din prezentul contract-cadru de credit lombard 

3. …………………………………… 

(participantul eligibil)  

declară pe propria răspundere că activele eligibile care fac obiectul garanţiei potrivit prezentului

contract cadru, sunt în proprietatea sa şi nu sunt gajate sau sechestrate. 

4. Banca Naţională a României preia cu titlu de garanţie activele eligibile consemnate în mesajele

SWIFT.  

5. Înregistrarea gajului se realizează conform regulilor sistemului SAFIR. 

6. Garanţia trebuie să acopere în proporţie de 100% creditele acordate şi dobânzile 

aferente. 

7. În cazul în care, la scadenţa creditelor,  

.................................................... 

(participantul eligibil)  

nu transmite mesajul de eliberare a activelor eligibile gajate sau dacă în contul participantului

eligibil nu sunt suficiente fonduri pentru rambursarea creditelor şi/sau plata dobânzilor aferente,

Banca Naţională a României va proceda la recuperarea creanţelor prin executarea garanţiilor

corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea

nr.312/2004. 

8. Prezentul contract-cadru constituie titlu executoriu conform art. 50 din Legea nr. 

312/2004. 

9. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă, şi intră în vigoare la data semnării. 

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI                   PARTICIPANTUL ELIGIBIL  

..........................                                                          ................................................ 

 (semnăturile autorizate)             (semnăturile autorizate şi ştampila, conform prevederilor legale) 

 




