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Obiective generale (1 variantă greșită)
• BNR este banca centrală a statului român,
instituție publică independentă, cu sediul central în
București
• BNR sprijină politica economică generală a statului
• Obiectivul fundamental îl reprezintă asigurarea și
menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu
(inflația)
• BNR are ca obiectiv susținerea creșterii economice
și ocuparea deplină a forței de muncă

Curs valutar (1 variantă corectă)
• Aplică politica de flotare controlată a cursului de
schimb
• Stabilește cursul de schimb pentru cursul leu -euro
• Cotează direct principalele valute, în afara euro:
dolar, franc elvețian etc
• Utilizează cursul de schimb ca un element
principal de luptă împotriva inflației

Creditare și stabilitate financiară
(1 variantă corectă)
• Stabilește ROBOR în funcție de condițiile
economice din piața
• Autorizează, reglementează și supraveghează
prudențial instituțiile de credit (băncile)
• Analizează fiecare credit în parte cerând băncilor
gestionarea lui adecvată
• Solicită băncilor respectarea unei politici de
creditare care impune limite rigide de creditare,
așa încât nicio rată să nu treacă de 40% din venit

Inflație ( 1 variantă greșită)
• Obiectivul BNR este evitarea inflației sau a
deflației semnificative și persistente
• Crește sau scade prețuri în funcție de evoluția
inflației
• Ținta de inflație este 2,5 % , într–un culoar de un
punct procentual
• Principalul instrument de reacție împotriva inflației
îl reprezintă dobanda de politică monetară

Neînțelegeri, atacuri, fake‐uri
‐1‐
• Deciziile de politica monetară au fost intârziate și prea slabe pentru a
combate eficient creșterea inflatiei.
• BNR are model diferit (si gresit!) de estimare a PIB potențial, ceea ce a
condus la decizii de politica monetară greșite si care frânează
economia. BNR actionează prociclic.
• BNR nu încasează “dobânda pe aur” și de aceea e necesar un audit al
Curții de Conturi pe subiect
• Isarescu si BNR se opun adoptării euro
• Conducerea BNR are imunitate totală civila și penala
• BNR influențeaza Justiția în ce privește relația bănci-consumatori
• BNR este avocatul băncilor comerciale și se opune oricărui proiect de
protecție a clienților bancari. (BNR se opune plafonarii dobanzilor la
IFN)

Neînțelegeri, atacuri, fake‐uri
‐2‐
•

BNR nu este controlată de nimeni, fiind stat în stat și nu răspunde în
fața Parlamentului

•

Prin creșterea masei monetare BNR a provocat creșterea inflației

•

BNR este responsabilă de creșterea ROBOR și devalorizarea cursului
de schimb (prin reducerea RMO, de ex.)

•

BNR a ratat singurul obiectiv prevăzut în statut, dar conducerea BNR și
Isărescu și-a aprobat bonus de performanță

•

Guvernatorul BNR a invitat la majorarea prețurilor prin prognozarea
inflației crescute

•

Prin facilitatea de depozit BNR nu încurajează creditarea garantând
profituri facile băncilor

•

Prin noul regulament de creditare va anihila creșterea economică

Atribuții BNR conform cadrului legislativ în vigoare
Nr.crt
1.
2.
3.
4.

Obiectiv fundamental/atribuții legale
Obiectiv: asigurarea și menținerea stabilității prețurilor
Asigurarea stabilității financiare (în contextul supravegherii prudențiale și al monitorizării
bunei funcționări a sisitemelor de plăți)
Elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb
Autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de
credit; participare la colegii de supraveghere

5.

Monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți (autorizare, reglementare și
monitorizare sisteme de plăți; reglementare instrumente de plată)

6.
7.
8.
9.

Emisiunea monetară
Administrarea rezervelor internaționale
Asigurarea de servicii de compensare, depozitare, decontare și plată
Prestarea de servicii de colectare și difuzare de date și informații privind
incidentele de plăți și riscurile de creditare (CIP; CRB)
Derularea de operațiuni pe contul statului
Colectarea de date și informații statistice (inclusiv în scopul transmiterii la BCE)

10.
11.

Baza legală
Legea nr.312/2014 privind Statutul
BNR (Statut BNR)
Statut BNR
Statut BNR
- Statut BNR
- OUG nr.99/2006 privind instituțiile
de credit și adecvarea capitalului
(transpune Directiva 2013/36/UE)
- Regulament (UE) nr.575/2013
privind cerințele prudențiale pentru
instituțiile de credit și societățile de
investiții
- Statut BNR
- OUG nr.99/2006
Statut BNR
Statut BNR
Statut BNR
Statut BNR
Statut BNR
- Statut BNR
- Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE)

Atribuții BNR conform cadrului legislativ în vigoare
Nr.crt

12.

13.
14.
15.

16.

Obiectiv fundamental/atribuții legale
Avizarea proiectelor de acte normative ale autorităților
publice centrale care privesc domeniile în care BNR are
atribuții
Exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce revin RO
ca membru al FMI
Participarea la organizații internaționale cu caracter financiar,
bancar, monetar sau de plăți
Atribuții în domeniul supravegherii macroprudențiale
(participare la adoptarea măsurilor la nivel național;
implementare la nivelul instituțiilor de credit)
Atribuții în domeniul redresării și rezoluției bancare;
participare la colegii de rezoluție

17.

Recunoașterea și supravegherea schemelor de garantare a
depozitelor

18.

Participarea în structurile de conducere și, după caz, la
lucrările:
- Comitetului European de Risc Sistemic (CERS);
- Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

19.

Autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a
instituțiilor de plată
Autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a
instituțiilor emitente de monedă electronică

20.

Baza legală
Statut BNR

Statut BNR
Statut BNR
- Legea nr.12/2017 privind supravegherea
macroprudențială a sistemului financiar national
- OUG nr.99/2006
Legea nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția
instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și
pentru modificarea unor acte normative în domeniul
financiar (transpune Directiva 2014/59/UE)
Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a
depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor
bancare (transpune Directiva 2014/49/UE)
- Regulament (UE) 1092/2010 privind supravegherea
macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a
sistemului financiar și de înființare a unui Comitet
european pentru risc sistemic
- Regulament (UE) 1093/2010 privind înființarea ABE
OUG nr.113/2009 privind serviciile de plată (transpune
Directiva 2007/64/UE – PSD)
Legea nr.127/2011 privind activitatea de emitere de
monedă electronică (transpune Directiva 2009/110/UE)

Atribuții BNR conform cadrului legislativ în vigoare
Nr.crt

Obiectiv fundamental/atribuții legale

Baza legală

21.

Reglementarea, înregistrarea și supravegherea/ monitorizarea
instituții financiare nebancare

Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare
nebancare

22.

Supravegherea respectării cerințelor în domeniul prevenirii și
combaterii spălării banilor la instituțiile supravegheate

23.

Supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale
de către instituțiile supravegheate
Reglementarea și supravegherea activității de emisiune de
obligațiuni ipotecare; aprobarea emisiunilor
Desemnarea sistemelor de plăți de importanță sistemică și
urmărirea respectării legii

Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri
de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(transpune Directiva 2005/60/CE)
OUG nr.202/2008 privind punerea în aplicare a
sancțiunilor internaționale
Legea nr.304/2015 privind emisiunile de obligațiuni
ipotecare
Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al
decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de
decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
(transpune Directiva 98/26/CE)
- Legea nr.276/2015 privind stabilirea unor măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012
privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale
swapurilor pe riscul de credit
- Regulament (UE) nr.236/2012

24.
25.

26.

Urmărirea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr.
236/2012, în ceea ce priveşte tranzacţiile în legătură cu datoria
suverană emisă de statul român şi swapurile pe riscul de credit
al datoriei suverane (inclusiv emitere de reglementări; aplicare de
măsuri/sancțiuni)

27.

Autorizarea instituțiilor de credit în calitate de societate de
management de portofoliu pentru un vehicul investițional

Legea nr.31/2006 privind securitizarea creanțelor

28.

Autorizarea desfășurării de către instituțiile de credit a activității
de depozitare a activelor unui OPCVM

OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament
colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare
a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Atribuții BNR conform cadrului legislativ în vigoare și de perspectivă
Nr.crt

29.

30.

Obiectiv fundamental/atribuții legale
Urmărirea respectării prevederilor Regulamentului (UE)
nr.260/2012 de către prestatorii de servicii de plată, operatorii
sistemelor de plăţi stabiliţi pe teritoriul României care furnizează
servicii de plată în euro, de tipul operaţiunilor de transfer de
credit şi de debitare directă, precum şi proprietarii schemelor de
plăţi
Supravegherea abuzului pe piaţă referitoar la instrumentele
pieţei monetare şi valutare care sunt reglementate şi
supravegheate de B.N.R., precum şi la indicii publicaţi de
B.N.R.

31.

Participare în Colegiul de coordonare a Centrului SAL (pentru
soluționarea alternativă a litigiilor din sistemul bancar)

32.

Stabilirea (împreună cu ASF) a categoriilor de plasamente
considerate sigure
Soluționarea petițiilor

33.
34.
35.

Asigurarea accesului la informațiile de interes public care
privesc activităţile sau rezultă din activităţile BNR
Reprezentarea intereselor statului și exercitarea competențelor
de autoritate tutelară în materie de guvernanță corporativă
pentru Regiile Autonome Monetăria Statului și Imprimeria Băncii
Naționale a României

Baza legală
- Legea nr. 231/2015 privind stabilirea unor măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012
de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile
operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă
în euro
- R (UE) nr.260/2012
- Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață (transpune inclusiv Directiva
nr.

2014/57/UE

privind

utilizările

abuzive

ale

informațiilor

privilegiate și manipulările pieței - MAD)

- Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind utilizările
abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările
pieței (MAR)
OG nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor
dintre consumatori şi comercianţi (transpune Directiva
2013/11/UE)
Art.831 Cod civil
Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public
- HG nr.231/1991 privind înfiinţarea regiilor autonome
"Monetăria statului" şi "Imprimeria Băncii Naţională a
României"
- OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă
a întreprinderilor publice

Atribuții BNR conform cadrului legislativ în vigoare
Nr.crt

36.

37.

38.

39.
40.

Obiectiv fundamental/atribuții legale
Supravegherea respectării de către instituțiile de credit a cerințelor
prevăzute de Regulamentul (UE) nr.648/2012 privind:
- compensarea contractelor derivate extrabursiere printr-o contraparte
centrală (CCP);
- raportarea tranzacțiilor către un registru central de tranzacții (la nivel
UE);
- existenţa procedurilor şi mecanismelor corespunzătoare necesare
măsurării, monitorizării şi atenuării riscului operaţional şi a riscului de
contraparte pentru contractele derivate necompensate printr-o CCP.
Supravegherea respectării prevederilor Legii nr.74/2015 de către
instituțiile de credit - depozitari de fonduri alternative de investiții
Urmărirea respectării Regulamentului (UE) nr.2015/751 de către
prestatorii/utilizatorii de servicii de plată, schemele de plată cu card,
furnizori de servicii de prelucrare a tranzacțiilor cu card și alte servicii
tehnice
Monitorizarea respectării cerințelor în materie de securitate a plăților și
alte prevederi ale legii de către prestatorii de servicii de plată
Supravegherea respectării de către instituțiile de credit a prevederilor legii
de transpunere a MIFID II și de punere în aplicarea MIFIR (în proiect), în
ceea ce privește serviciile de investiții financiare prestate de instituții de
credit cu instrumente ale pieței monetare și valutare (inclusiv autorizarea și
supravegherea locurilor de tranzacționare organizate de instituțiile de credit cu astfel
de instrumente și supravegherea tranzacțiilor)

Baza legală
Regulament (UE) nr.648/2012 privind
instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contrapărţile centrale şi registrele centrale de
tranzacţii (EMIR)

Legea nr.74/2015 privind administratorii de
fonduri de investiţii alternative (transpune Directiva
2011/61/UE – DAFIA)
Regulament (UE) nr.2015/751 privind
comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de
plată cu cardul
Directiva (UE) 2015/2366 privind serviciile de
plată în cadrul pieței interne (PSDII)
- Directiva nr. 2014/65 privind piețele
instrumentelor financiare (MIFID II)
- Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind
piețele instrumentelor financiare (MIFIR)

Vă mulțumesc!

Dan Suciu ,
Director, Direcția Comunicare și Multimedia
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

