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Introducere:

U

n instrument necunoscut, îndelung
aºteptat de cãtre unii dintre noi, salutat
cu scepticism de cãtre alþii, conceptul
de” fiducie”, inspirat de noþiuneadin dreptul francez „la
fiducie” ºi de instituþiaanglo-americanã “trust”, a fost în
sfârºit introdus în legislaþiaromânã.
Transformãrile tot mai rapide din viaþa
economicã, îmbracã, în anumite cazuri, forma unor
spectaculoase rãsturnãri revoluþionare care vor face sã
se contureze treptat ideea de progres economico-social.
Deºi mã numãr printre cei care considerã cã
aceastã instituþie va fi creatoare de progres
economico–social nu exclud existenþaunor stãri de fapt
care au funcþionat ºi funcþioneazã în continuare în
societate ºi anume cazurile în care anumite persoane, în
baza unor acte simulate, ºi-au înregistrat proprietãþile,
companiile, etc. pe numele altor persoane, fie pentru a
evita o oarecare expunere socialã, fie pentru a ascunde
masa patrimonialã de urmãrirea creditorilor.
Cu toate cã stãrile de fapt arãtate mai sus sunt
cunoscute în economia româneascã, introducerea
fiduciei în legislaþia româneascã nu s-a produs din
dorinþa„legitimãrii” acestor stãri de fapt, ci mai degrabã
datoritã faptului cã în decursul ultimului secol,
economiile au suferit un fenomen de profundã
internaþionalizare. Astãzi, se poate spune cã pentru a
atrage capital strãin într-o þarã sau pentru a evita
migrarea de capital, dispoziþiile legislative interne
trebuie sã se adapteze la cerinþele pieþelor financiare,

care îºi orienteazã alegerile aplicând abordarea cea mai
eficientã. Aceastã preferinþã conduce inevitabil la o
globalizare a instrumentelor legislative.
Chiar dacã legislaþiaromâneascã nu reglementa
pânã acum aceastã instituþie, fiducia/trust-ul are o largã
aplicabilitate, atât în sistemele de drept anglo-saxone
(Marea Britanie, SUA, Canada) sub denumirea de trust,
cât ºi în cele continentale precum Franþa, Luxemburg
(institutia fiduciei), Germania, Elveþia sau Austria (sub
denumirea de Treuhand). Instituþia a fost receptatã
totodatã ºi de foarte multe sisteme de drept din Africa,
America de Sud sau Asia (Japonia, China, Singapore,
Hong Kong etc)1
Fiducia presupune transferul temporar al unor
drepturi sau a dreptului de proprietate asupra unor
bunuri, prezente sau viitoare (denumite masã fiduciarã),
de la o persoanã fizicã sau juridicã (numitã constituitor)
cãtre o altã persoanã (numitã fiduciar), pentru ca aceasta
din urmã sã exercite drepturile astfel transferate în
interesul unui beneficiar, urmând ca, la încetarea fiduciei,
drepturile care alcãtuiesc masa fiduciarã în acel moment,
sã fie transmise de cãtre fiduciar beneficiarului2.
Mecanismul sãu este, la o primã privire, transferul
temporar al dreptului de proprietate, transfer ce
urmãreºte un scop determinat. Acest transfer intervine de
regula într-un raport juridic constituit între trei persoane:
constituitorul, fiduciarul ºi beneficiarul.
Pornindu-se de la avantajele pe care le prezintã
instituþia trustului sau fiduciei pentru organizarea
patrimoniului, instituþia fiduciei s-a introdus ºi în
România în Noul Cod civil, Cartea III, Titlul IV, art.773791, în vigoare de la 1 octombrie 2011.
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Istoric
Deºi unele elemente ale fiduciei din dreptul
roman au fost preluate într-o formã adaptatã de
reglementãrile contemporane, totuºi instituþia fiduciei
actuale îºi are originea în dreptul englez, care a instituit
trust-ul ºi care a separat masa patrimonialã fiduciarã de
patrimoniul personal al fiduciarului, ca o aplicaþie a
teoriei sciziunii proprietãþii.3
„Trustul” în dreptul Anglo-American
Legile fiduciare au fost dezvoltate în Evul
Mediu în timpul cruciadelor, sub jurisdicþia regelui
Angliei. Dreptul cutumiar („common law”) considera
proprietatea drept o entitate indivizibilã, astfel cum
aceasta a fost stabilitã prin dreptul Roman ºi versiunea
continentalã a dreptului civil. Acolo unde pãrea
„inechitabil” (i.e. nedrept) sã permiþicuiva cu titlu legal
sã ºi-l pãstreze, reprezentantul Regelui, Lordul Cancelar
avea puterea discreþionarã de a declara cã adevaratul
proprietar „în echitate” (i.e. în drept) era o altã
persoanã4.
„Trustul“ („confidence placed in a person by
making that person the nominal owner of property to be
used for another's benefit”), în dreptul anglo-saxon a
fost aplicat la început în þãrileîn care se aplicã sistemul
juridic de common law: Anglia, Statele Unite ale
Americii (excepþie Luisiana), Australia, Canada (cu
excepþia provinciei Quebec), Singapore, Pakistan,
India, Ghana, Camerun, Irlanda, Noua Zeelandã, Africa
de Sud, Hong Kong5.
Spre deosebire de fiducie, trust-ul poate fi
încheiat în condiþii mai puþin riguroase, fiind necesarã
doar exprimarea fãrã echivoc a voinþei constituitorului.
Întrucât nu este necesar acordul trustee-ul (echivalentul
fiduciarului), trust-ul poate fi constituit ºi prin
testament.
În funcþie de tipul de proprietate care se
transferã, anumite formalitãþi sunt necesare înainte ca
proprietatea sã fie transferatã valid ºi principiul general
este cã echitatea nu va perfecta un dar imperfect. Prin
urmare, în cazul terenurilor, este necesar a se realiza un
document, iar în cazul acþiunilor, art. 182-183 din Legea
Companiilor 1985 stipuleazã cã, în general, o formã de
transfer de acþiuni trebuie îndeplinitã ºi transmisã
împreunã cu certificatele de acþionar urmate de
înregistrarea numelui noului proprietar în registrele
companiei.

Asist Univ Dr Hunor Burian – Fiducia în lumina Noului Cod Civil;
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Principalele diferenþe între Trust þi fiducie:
o
în dreptul anglo-saxon titlul de proprietate
este divizat între mai multe persoane, respectiv unii deþin
titlul legal, iar alþii deþin titlul echitabil, în dreptul
continental se recunoaºte doar titlul legal;
o
în dreptul anglo-saxon, trustul poate fi
constituit mortis-causa, în dreptul continental este un act
doar inter-vivos;
o
în dreptul anglo-saxon trustul se poate
face ºi printr-o declaratie unilateralã de voinþã a
constituitorului, în dreptul continental este obligatorie
forma scrisã, de obicei prin act autentic ad validitatem.
În dreptul anglo–saxon, trust-ul este
reglementat printr-o serie de tipuri de trust-uri specifice,
care au reglementãri speciale, aºa cum este de exemplu6:
- pentru acte caritabile - Charities Act 2006;
- trusturi prevãzute în reglementãri privitoare la
pensii, de exemplu, cu Pensions Act 1995;
- trusturi pentru atragerea investiþiilor, care sunt
prevãzute în Financial Services and Markets Act
2000 care conþine, în special, prevederi prin care se
asigurã cã investitorii au informaþii complete
despre produsele financiare pe care le cumpãrã;
- Resulting trust;
- Constructive trust.
„La Fiducie” în Codul Civil Francez
Dupã câteva încercari eºuate la mijlocul anilor '90,
fiducia a revenit în legislaþiafrancezã. Legea (211) care a
dat naºtere fiduciei a fost aprobatã pe 19 Februarie 2007
ºi a creat o nouã secþiune în Codul Civil,Titlul XIV,
„Despre fiducie”.
Prevederile juridice se referã la definiþia
„trustului” conform Articolului 2 din Convenþia de la
Haga din 1 iulie 1985 ºi are ca obiectiv crearea unui
instrument având la bazã principalele caracteristici ale
trustului american concurent7.
Noul articol 2011 din Codul Civil Francez
defineºte „fiducia” ca „opération par laquelle un ou
plusieurs constituants transferent des biens, des droits
ou des suretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de
suretés, présents ou futurs, a un ou plusieurs fiduciaires
qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre,
agissent dans un but déterminé au profit d'un ou
plusieurs bénéficiaires”. În fapt este vorba despre un
contract prin care o companie (Constituitorul) transferã
bunuri sau drepturi unei alte persoane (Fiduciarul) care
le va þine separat de bunurile proprii gestionând

proprietatea în beneficiul unuia sau mai multor
Beneficiari. „Fiducia” trebuie sã respecte diverse
condiþii.
„La Fiducie” poate lua naºtere doar prin contract,
iar contractul trebuie sã conþinã clauzele minime
prevãzute de lege ºi trebuie înregistrat la „Registre
National des Fiducies” (un registru naþional creat în
acest scop) ºi la „service des impôts” (serviciul francez
de impozitare), în caz contrar fiducia este nulã.
Chiar ºi înainte de adoptarea legislaþieiprivind
fiducia, legislaþia bancarã ºi financiarã francezã a
permis în mod indirect existenþa unor mecanisme
similare trustului, în special în domeniul dreptului
comercial, utilizând instrumente inspirate de trustul
comercial american. Aceste instrumente au fost uneori
descrise ca fiducii nenominalizate, care, în afarã de
denumire, mai aveau în comun cu fiducia ºi toate
caracteristicile acesteia.
În ceea ce priveºte substanþa juridicã, fiducia
introduce concepte noi în legislaþia francezã. În primul
rând permite transferul temporar al proprietatii ºi în al
doilea rând, aduce sfârºitul conceptelor fundamentale
ale legislaþiei franceze, al ideii cã patrimoniul unei
persoane nu poate fi divizat astfel încât permite
separarea bunurilor într-o entitate autonomã, separat de
bunurile Constituitorului8.
În timp ce trust-ul anglo-saxon este utilizat întro multitudine de scopuri, inclusiv pentru transmiterea
dreptului de proprietate de la o generaþie la alta, „la
fiducie” francezã prevede cã “o fiducie este nulã dacã
este creatã în beneficiul exclusiv al Beneficiarului”. În
plus, poate fi utilizatã doar de cãtre companii plãtitoare
de impozit pe profit, ceea ce înseamnã cã exlude
persoanele fizice9.
Legea francezã oferã un cadru de lucru pentru a
face „fiduciile” mai transparente º i faciliteazã
monitorizarea acestora.
Pe lângã formalitãþile de înregistrare,
Fiduciarul poate fi doar o instituþie financiarã, o
companie de asigurãri sau orice altã organizaþie
corporatistã supusã prevederilor din Code monétaire et
financier (echivalentul legilor care reglementeazã
activitatea bancarã în România).
Constituitorul va trebui înregistrat în Uniunea
Europeanã sau într-o þarã cu care Franþa a semnat un
acord de impozitare care acordã sprijin în ceea ce
priveºte combaterea fraudelor ºi a evaziunii fiscale.
Opiniile cu privire la beneficiile aduse de
introducerea instituþia fiduciei în aparatul legislativ
francez sunt diverse. Unii considerã cã deºi principiul

fiduciei este lãudabil, noul cadru legislativ este atât de
restrictiv încât face noul instrument mai puþin atractiv
decât recurgerea la sisteme strãine mai utilizate. Alþii
preferã încã mecanismele numeroase oferite deja de
legislaþia francezã. Unele grupuri au raportat diverse
beneficii în special cu privire la oportunitãþile create de
fiducie în sectoarele de sindicalizare bancarã,
administrarea anumitor tipuri de împrumuturi ºi fonduri
ºi mai ales pentru securitizarea facilitãþilor10.
Legea românã
Instituþia trustului, sub denumirea de fiducie,
este reglementatã în Noul Cod Civil în Cartea III, Titlul
IV, art.773-791.
În noua reglementare s-a urmãrit, în principal,
evitarea utilizãrii fiduciei în scopuri ilicite, cu referire
specialã la spãlarea banilor ºi la evaziunea fiscalã, drept
pentru care modelul urmat a fost cel al legii franceze.
O oarecare formã a fiduciei a existat ºi în trecut în
legislaþiaromâneascã sub sintagma “activitãþifiduciare”,
ca una dintre activitãþileintrate în sfera de competenta a
avocaþilor, prin art. 3 din Legea 51/1995.
În conformitate cu art. 773 din Codul Civil:
„Fiducia este operaþiunea juridicã prin care unul
sau mai mulþi constituitori transferã drepturi reale,
drepturi de creanþã, garanþii ori alte drepturi
patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi,
prezente ori viitoare, cãtre unul sau mai mulþi fiduciari
care le exercitã cu un scop determinat, în folosul unuia
sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcãtuiesc o
masã patrimonialã autonomã, distinctã de celelalte
drepturi ºi obligaþii din patrimoniile fiduciarilor.”Prin
aceastã definiþie s-a preluat, într-o formã adaptatã,
conþinutulart. 2011 din Codul Civil francez11.
Principalele caracteristici:
a) Existenþa a trei raporturi contractuale
distincte, dar care formeazã un tot unitar: transferul
de drepturi, mandatul º i administrarea unui
patrimoniu de afectaþiune;
Fiduciarul, deºi are atributele unui proprietar, va
trebui sã dea o folosinþã acestui drept de proprietate în
conformitate cu scopul pentru care a primit el
proprietatea. Astfel, fiduciarul nu va putea devia de la
scopul iniþialºi nu se va putea bucura de utilitatea acelui
bun precum un proprietar.
Obiectul contractului îl constituie, în principal,
transferul temporar al dreptului de proprietate, transfer ce
urmãreºte un scop determinat. Acest transfer intervine
într-un raport juridic constituit, de regulã, între trei
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persoane: constituitorul, care transmite cu titlu de
fiducie bunuri unui fiduciar, transmitere fãcutã în
interesul unui beneficiar, acesta putând fi însãºi
constituitorul sau fiduciarul. Acest raport este, aºadar,
contractual pentru constituitor ºi fiduciar, beneficiarul,
atunci când este altul decât constituitorul, nefiind, în
principiu, parte în acest contract.
Situaþia este oarecum atipicã, deoarece dacã
fiduciarul poate fi considerat mandatar, prin acelaºi
contract el primeºte ºi proprietatea bunurilor sau
drepturilor încredinþate.
b) Contractul de fiducie este lovit de nulitate
absolutã dacã prin el se realizeazã o liberalitate
indirectã în folosul beneficiarului (art. 775);
Scopul acestei interdicþii este aceea ca fiducia sã
nu poatã fi utilizatã pentru a se eluda prevederile din
materia legatelor ºi donaþiilor, respectiv de a proteja
rezerva succesoralã.
Aceasta interdicþie de utilizare a fiduciei în
scopul realizãrii unor liberalitãþi reprezintã una dintre
principalele diferenþe care existã între fiducie ºi trust;
din acest motiv, fiducia nu va putea fi utilizatã în multe
dintre cazurile în care trust-ul îºi gãseºte aplicare.
c) Fiducia este stabilitã prin lege sau prin
contract în formã autenticã ca ºi condiþie „ad
validitatem” (art 774);
Fiducia poate fi legalã, stabilitã prin lege, sau
convenþionalã stabilitã prin contract încheiat în formã
autenticã, trebuie sã fie expresã, spre deosebire de
reglementarea trust-ului din sistemul anglo-saxon, în
care pentru existenþa acestuia este suficient
consimþãmântul pãrþilor (cu excepþia transferurilor de
terenuri) ºi care poate fi instituit ºi de cãtre judecãtor.
Prevederea din legislaþiaromânã a fost preluatã
din conþinutul art. 2012 din Codul civil francez, cu
diferenþa cã obligativitatea formei autentice are o
aplicare mai limitatã în dispoziþiilelegale franceze.
Este posibil ca aceastã cerinþã prevãzutã de
legea românã sã facã mai puþin atractivã instituþia
fiduciei din moment ce s-a ales o formã chiar mai
restrictivã decât legea francezã. Diferenþa faþã de
reglementarea „trustului” este ºi mai mare din moment
ce în cazul acestuia se solicitã forma scrisã doar ca ºi
condiþiead probationem.
d) Pentru a fi valabil, scopul contractului de
fiducie trebuie sã fie determinat (art.779 lit.f) astfel
cã menþionareaacestuia e obligatorie;
Aceastã interdicþie diferã în comparaþie cu
trustul anglo-saxon unde nu existã asemenea limitãri,
motiv pentru care sfera de aplicare a trustului este mai
variatã. Considerãm cã reglementarea în aceastã formã
este mai potrivitã momentului actual, deoarece asigurã
protectie, în special cu privire la fraudarea drepturilor
creditorilor.
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În conformitate cu regulile aplicabile tuturor
contractelor sau actelor juridice, obiectul fiduciei nu
trebuie sã fie ilicit sau imoral. Scopul incheierii
contractului de fiducie trebuie sa se circumscrie scopului
pentru care aceastã operatiune a fost reglementatã –
obþinerea de beneficii pentru constituitori/beneficiari.
Daca constituitorul încheie un contract pentru a scoate un
bun din patrimoniul sãu, pentru a evita urmarirea acestui
bun de cãtre creditori, atunci contractul nu poate produce
efecte juridice, fiind fondat pe o cauzã falsã/imoralã.
e) Transferul drepturilor nu poate depãºi 33
ani (art.779 lit.b);
La prima vedere, fiducia constã într-un transfer
al dreptului de proprietate, acest aspect þinând de esenþa
contractului.
Prin intermediul contractului de fiducie, fiduciarul
devine pe deplin proprietar, dobândind plenitudinea
atributelor dreptului transmis. Dacã decide sã transmitã
la rândul sãu aceste drepturi unor terþi, chiar cu titlu
gratuit, considerãm cã aceºtia din urmã vor fi la rândul lor
deplini proprietari. Prin urmare, fiduciarul ºi beneficiarul
nu dispun decât de un drept de creanþãconstând în dreptul
la restituirea bunurilor.
Desigur, pentru a se evita riscurile transmiterii de
cãtre fiduciar cãtre terþi, a drepturilor/bunurilor
încredinþate ºi imposibilitatea restituirii acestora la
momentul încetarii contractului, pãrþile,prin intermediul
contractului, pot sã înscrie în Arhiva Electronicã de
Garanþii Reale Mobiliare, sau, dupã caz, în Cartea
Funciarã puterile de administrare ºi dispoziþie pecare le
are fiduciarul, inclusiv eventualele interdicþii de
înstrãinare.
f) Drepturile care se transferã alcãtuiesc o
masã patrimonialã autonomã, distinctã de celelalte
drepturi ºi obligaþii din patrimoniul fiduciarului (art.
773);
Bunurile sau drepturile transmise fiduciarului
formeazã în patrimoniul acestuia o masã distinctã, care
nu poate fi urmaritã de creditorii fiduciarului decât pentru
obligaþiinãscute în legãturã cu gestionarea bunurilor sau
drepturilor respective.
Nici creditorii constituitorului nu pot urmãri
bunurile sau drepturile transmise prin fiducie, decât în
cazul în care sunt titularii unor drepturi de garanþierealã,
constituite asupra bunurilor sau drepturilor respective, cu
îndeplinirea corespunzãtoare a cerinþelor legale de
opozabilitate, înainte de transmiterea lor prin contractul
de fiducie.
g) Constituitor poate fi orice persoanã fizicã
sau juridicã care are capacitatea da a încheia acte
de dispoziþie(art. 776 alin.1);
Deoarece fiducia presupune transmiterea unor
drepturi, constituitorul, persoanã fizicã, trebuie sã aibã
capacitate de exerciþiu.

În cazul constituitorilor persoanele juridice,
decizia cu privire la încheierea contractului de fiducie va
trebui adoptatã de cãtre organele de conducere sau
administrare, cu respectarea dispoziþiilor statutare ºi
legale incidente, în funcþie de valoarea bunurilor ºi
drepturilor transmise sau de identitatea beneficiarului.
h) Fiduciari pot fi doar: instituþiile de credit,
societãþile de investiþii ºi de administrare a
investiþiilor, societãþile de servicii de investiþii
financiare, societãþile de asigurare º i de
reasigurare, avocaþii sau notarii publici (art. 776
alin. 2);
Sub acest aspect fiducia diferã de trust, unde orice
persoanã fizicã sau juridicã poate acþionadrept trustee.
O posibilã controversã ar putea însã apãrea cu
privire la cumularea calitãþii de constituitor cu cea de
fiduciar. Din definiþia datã de art. 773 din Noul Cod
Civil, rezultã cã fiducia presupune înstrãinarea
(transferul) unor drepturi de cãtre constituitor cãtre
fiduciar. Aceeaºi concluzie este susþinutãde dispoziþiile
art. 780 alin. (4) din Noul Cod Civil, care se referã la
necesitatea respectãrii cerinþelor speciale de formã,
atunci când anumite drepturi sunt transmise de cãtre
constituitor cãtre fiduciar, precum ºi de prevederile
referitoare la obligaþiile fiduciarului în legaturã cu
îndeplinirea scopului fiduciei.
Cu toate acestea, potrivit dispoziþiilor legale
generale referitoare la patrimoniile de afectaþiune,
transferul drepturilor ºi obligaþiilor dintr-o masã
patrimonialã în alta, în cadrul aceluiaºi patrimoniu, nu
constituie o înstrãinare (art. 32 din Noul Cod Civil).
S-ar putea astfel susþinecã ar fi posibilã crearea
unei mase patrimoniale de afectaþiunefiduciarã chiar în
cadrul patrimoniului constituitorului, care ar putea
cumula calitatea de fiduciar (în cazul în care
îndeplineºte condiþiile prevãzute de lege) cu cea de
constituitor.
Totuºi ne alãturam susþinãtorilor teoriei prin
care se aratã cã nu este posibilã cumularea calitãþii de
constituitor cu cea de fiduciar, având în vedere condiþiile
care trebuie întrunite pentru constituirea în mod valabil
a unei fiducii: încheierea unui contract, ceea ce
presupune acordul de voinþãa cel puþindouã persoane.
i) Beneficiarul fiduciei poate fi
constituitorul, fiduciarul sau o terþã persoanã
(art.777);
Atât constituitorul, cât ºi fiduciarul, pot avea
calitatea de beneficiar al fiduciei.
j) Obiect al contractului de fiducie îl poate
constitui (art. 773) orice bun mobil sau imobil,
corporal sau incorporal, prezent sau viitor, precum ºi

drepturi de creanþã,garanþiiori alte drepturi patrimoniale
sau un ansamblu de asemenea drepturi;
k) Înregistrarea contractului de fiducie în
termen de o lunã la organul fiscal (art.780);
Contractul de fiducie, precum º i orice
modificare a acestuia, inclusiv desemnarea ulterioarã a
beneficiarului trebuie înregistrate din punct de vedere al
valabilitãþii12:
o la organul fiscal competent sã administreze
sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat
al statului;
o la compartimentul de specialitate al autoritãþii
administraþiei publice locale competent pentru
administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale
unitãþilor administrativ-teritoriale în raza cãrora se aflã
imobilul - în cazul în care masa patrimonialã fiduciarã
cuprinde transferul de drepturi reale imobiliare.
Obligaþia înregistrãrii îi revine fiduciarului ºi
trebuie realizatã la ambele autoritãþi indicate mai sus
atunci când masa patrimonialã fiduciarã cuprinde
transferul de drepturi reale imobiliare.
Sancþiuneanerespectãrii obligaþieide înregistrare
este nulitatea absolutã a contractului de fiducie.
l) Opozabilitatea fiduciei (art. 781);
Fiducia este opozabilã terþilor de la data
menþionãrii acesteia în Arhiva Electronicã de Garanþii
Reale Mobiliare, iar pentru drepturile reale imobiliare,
înscrierea se face ºi în Cartea Funciarã.
Sancþiunea nerespectãrii cerinþei înscrierii în
registrele de publicitate prevãzute mai sus este
inopozabilitatea fiduciei faþãde terþi.
m) Precizarea calitãþiifiduciarului (art. 782);
Cu excepþia cazurilor în care indicarea expresã a
calitãþii este interzisã prin contractul de fiducie,
fiduciarul acþionând în contul masei patrimoniale
fiduciare poate opta între a face menþiunea expresã în
acest sens sau sã creeze, in relatia cu terþii, aparenþa cã
este titularul si beneficiarul dreptului ce face obiectul
acþiuniisale13.
Când masa patrimoniala fiduciarã cuprinde
drepturi a cãror transmitere este supusã publicitãþii, în
registrul de publicitate fiduciarul poate solicita sã se
menþioneze denumirea fiduciarului ºi calitatea în care
acþioneazã sau sã creeze, în relaþia cu terþii, aparenþa cã
este titularul ºi beneficiarul dreptului înscris în registul
de publicitate.
Sancþiunea nerespectãrii obligaþiei de precizare a
calitãþii în care acþioneazã fiduciarul, atunci când
constituitorul sau beneficiarul o solicitã, o reprezintã
faptul cã în situaþia în care actul este pãgubitor pentru
constituitor, se va considera cã acesta a fost încheiat de

Dumitru Bortica – Despre înregistrarea fiduciei;
Dumitru Bortica – op cit
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fiduciar în nume propriu, de unde rezultã ºi obligaþia
acestuia de a despagubi integral pe constituitor pentru
prejudiciile cauzate.
n) Obligaþia fiduciarului de a da socotealã
(art.783);
Acest lucru înseamnã cã prin contractul de
fiducie, se vor prevedea intervale de timp, lãsate la
aprecierea pãrþilor, la care fiduciarul va da socotealã
beneficiarului, constituitorului sau reprezentantului
acestuia, sau la cererea acestora. (art. 783 C. Civil).
Aþadar, legea acordã posibilitatea beneficiarului constituitorului ºi reprezentantului acestuia ca
indiferent de intervalele stipulate în contract, sã
formuleze oricând o cerere fiduciarului pentru a da
socotealã.
Considerãm cã, având în vedere faptul ca s-au
stipulat anumite intervale de timp pentru a da socotealã,
în situaþia în care beneficiarul sau reprezentantul
constituitorului face o cerere fiduciarului pentru a da
socotealã înainte de termenele stipulate, aceste cereri
trebuie sã fie fãcute la intervale rezonabile pentru a nu se
crea divergenþeîntre pãrþi.
Modalitatea practicã de a da socotealã, se va
stabili de cãtre pãrþi prin contract, aþadar, este de
preferat ca pãrþile sã nu se limiteze doar la a stipula
intervalele de timp, ci ºi modalitatea concreta în care
acest lucru se va realiza, mijloacele de comunicare.
o) Conþinutul contractului de fiducie (art.
779):
a.
Drepturile reale, drepturile de creanþã,
garanþiileºi orice alte drepturi patrimoniale;
b.
Durata transferului, nu poate depãºi 33 ani;
c.
Identitatea Constituitorului;
d.
Identitatea Fiduciarului;
e.
Identitatea Beneficiarului ori cel puþin regulile
care permit determinarea acestuia;
f.
Scopul fiduciei ºi întinderea puterilor de
administrare ºi de dispoziþieale fiduciarului;
g.
Contractul de fiducie înceteaza prin: împlinirea
termenului, realizarea scopului urmãrit, renunþarea
beneficiarului sau insolvenþa. Dupã acceptarea
beneficiarului, contractul nu mai poate fi modificat sau
revocat de cãtre pãrþi ori denunþat unilateral de cãtre
constituitor decât cu acordul beneficiarului sau, în
absenþa acestuia, cu autorizarea instanþei judecãtoreºti.
p) Înlocuirea fiduciarului (art. 788):
Legea prevede posibilitatea înlocuirii
fiduciarului dacã acesta nu îºi îndeplineste obligatiile
sau pune în pericol interesele care i-au fost încredinþate,
constituitorul sau beneficiarul putând cere în justiþie
înlocuirea fiduciarului.
Pânã la soluþionarea cererii de înlocuire,
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constituitorul sau beneficiarul pot sã numeascã un
administrator provizoriu a cãrui mandat înceteazã la
momentul înlocuirii fiduciarului sau în momentul
respingerii cererii de înlocuire. Atât numirea
administratorul provizoriu, cât ºi noul fiduciar vor fi
dispuse de instanþãnumai cu acordul acestora.
ªi aceste dipoziþii pot creea situaþii de risc sau
conflictuale deoarece actele juridice încheiate de
administratorul provizoriu în perioada de soluþionare a
cererii nu sunt suficient reglementate prin cadrul legal
existent.
Efectele înlocuirii fiduciarului se produc numai
dupã realizarea cerinþelor de înregistrare la organele
fiscale prevãzute de lege pentru înregistrarea
contractului de fiducie.
q) Efectele încetãrii contractului de fiducie
(art. 791);
Ca efect al încetarii contractului de fiducie, masa
patrimonialã fiduciarã se transferã la beneficiar, ori în
absenþa acestuia la constituitor, însã numai dupã plata
datoriilor fiduciare. În al doilea rând, se precizeazã cã
fiind vorba despre transferul masei patrimoniale
fiduciare, acesta include nu numai drepturi, ci ºi datorii.
Domenii de aplicare
Deºi forma adoptatã de Noul Cod Civil nu oferã
aceeaþi gamã largã de utilizare precum instituþia trustului
din dreptul anglo-american existã totuºi numeroase
domenii în care aceastã instituþie poate fi aplicatã cu
succes chiar în aceasta formã mai protecþionistã.
În ceea ce priveºte instituþiile de credit, la o prima
vedere se pare cã introducerea fiduciei în legislatia
românã aduce atât avantaje, datoritã faptului cã sfera
activitãþilor ºi serviciilor bancare se extinde, dar ºi
dezavantaje, deoarece fiducia ar putea fi folositã de cãtre
debitor pentru a ascunde masa patrimonialã astfel încât
creditorii sã nu poatã urmãri bunurile acestora.
Îmi aduc aminte despre problemele întampinate de
bãnci în cazul operaþiunilor sindicalizate. Datoritã
faptului cã legea românã nu prevedea trustul/fiducia
instanþele tratau trustul prin apelarea la instituþia
mandatului ºi astfel fiecare bancã trebuia sã acorde
mandat Agentului pentru înscrierea garanþiilorla Arhiva
Electonicã de Garanþii Reale Mobiliare. Odatã cu
intrarea in vigoare a Noului Cod Civil, mai exact prin
Legea nr. 71/2011, art.164 s-au introdus prevederi
referitoare la agentul de garanþie, s-a rezolvat oarecum
aceastã problemã în cazul garanþiilormobiliare, dar este
posibilã ºi utilizarea fiduciei mai ales în situaþia
garanþiilorimobiliare.
Fiind o instituþie nouã nu existã încã practicã
privitoare la activitãþile care ar putea intra sub
incidenþa fiduciei, dar o sã arãtam în continuare

modul cum se utilizeazã fiducia ºi care sunt
principale activitãþi desfãºurate în special în Franþa,
Italia, Germania etc.
În primul rând în funcþie de scopul fiduciei se
cunosc diferite forme14:
o Fiducia-gestiune sau administare: constã în
aceea cã fiduciarul primeºte în proprietate bunuri pe care
se obligã sã le administreze în contul fiduciantului sau al
unui terþ beneficiar. Aceasta este însãrcinarea pe care
acesta trebuie s-o efectueze, acest serviciu incluzând
obligaþiade restituire la sfârºit a activului fiduciar gerat
fiduciantului. Mandatul fiduciarului va fi exclusiv
administrarea si abia apoi transmiterea bunurilor
fiduciare;
o Fiducia-liberalitate: scopul este un transfer
efectuat de constituitor cãtre fiduciar, cu sarcina pentru
acesta din urmã de a transfera la sfârºitul unui anumit
interval de timp bunurile fiduciare beneficiarului;
o Fiducia-credit: este o modalitate a fiduciei
gestiune, care se prezintã în forma sa cea mai simplã
drept transferul unui activ patrimonial catre fiduciar
pentru ca acesta din urmã sã foloseascã acest activ
fiduciar, în scopul de a împrumuta un terþsau o persoanã
nedesemnatã de cãtre constituitor. Fiduciarul
administreazã un activ în interesul constituitorului
garantând concomitent un împrumut prin intermediul
acestui activ fiduciar;
o Fiducia-garanþie: se prezintã drept un
contract prin care un debitor transferã creditorului sãu
proprietatea unui bun în scopul garantãrii plãþiidatoriei
sale. Debitorul este constituitor iar creditorul fiduciarul.
Este posibil de imaginat o situaþie în care înstrãinãtorul
fiduciar nu este debitorul, respectiv un fiduciant care
urmãreºte garantarea datoriei altuia. Fiduciarul poate, de
asemenea, sã nu fie creditorul datoriei garantate.
Tipuri de servici fiduciare
Evoluþiarapidã a pieþelorfinanciare ºi clientela
din ce în ce mai orientatã înspre calitate au determinat
cele mai mari grupuri financiare sã diversifice ºi sã
completeze propria ofertã, apelând fie la departamente
interne, fie la societãþicontrolate sau conexe, care sunt în
mãsurã sã ofere servicii specializate în domeniul
fiduciei.
Acþiuni,pãrþisociale, titluri
Transmiterea proprietãþii asupra titlurilor,
acþiunilor sau pãrþilor sociale ale Clientului cãtre
Societatea Fiduciarã prin semnarea unui contract de
fiducie. Acest instrument este din ce în ce mai rãspândit
printre operatorii economici ºi financiari din Europa de
Vest.
Graþie acestui serviciu, toate formalitãþile ºi
obligaþiile administrative pe care Clientul doreºte sã le
delege sunt realizate - pe baza unor instrucþiuniprecise de cãtre Fiduciar în nume propriu, dar în contul

clientului. În acest mod terþii nu cunosc identitatea
titularului efectiv al titlurilor sau pãrþilor sociale
înregistrate de cãtre Societatea Fiduciarã.
Fiduciarul are obligaþia de a garanta deplina
confidenþialitate cu privire la identitatea Clientului, cu
excepþiaautoritãþilorexpres autorizate, în acest sens.
Evitarea succesiunii
Trust-urile sunt deseori utilizate pentru a “evita
succesiunea”. Fiduciarul distribuie activele în
conformitate cu termenii trust-ului, mai degraba decât în
conformitate cu termenii testamentului. Acest tip de
serviciu fiduciar nu este permis de legea românã
(art.775).
Protecþia persoanelor în vârstã ºi a persoanelor cu dizabilitãþi
Persoanele fizice utilizeazã trusturile pentru a se
proteja în caz de dizabilitãþimentale sau fizice ºi în caz de
probleme legate de vârstã. În caz de infirmitate sau
incapacitate a persoanei fizice, fiduciarul poate gestiona
activele ºi sã le distribuie în modul cel mai benefic.
Asigurarea minorilor ºi a tinerilor adulþi
Persoanele fizice pot utiliza trusturile dacã
planificã sã lase bunuri minorilor ºi tinerilor adulþi(este
un tânãr de 18 ani pregãtit sã administreze un patrimoniu
semnificativ?). Fiduciarul administreazã trustul pânã ce
beneficiarul împlineºte vârsta la care Constituitorul
considerã cã este capabil sã administreze bunurile.
Acþiunide caritate
Constituitorul poate transfera bunuri cãtre un
trustee, poate primi venituri de la trustee ºi poate lãsa
bunurile în scop caritabil dupã moarte. În principiu, acest
tip de servicu fiduciar nu este permis de legea românã
(art. 775).
Alte beneficii
Existã multe alte motive pentru a crea un trust.
Exemplele de mai sus sunt printre cele mai comune, dar
desigur, existã ºi alte servicii:
o înfiinþareade noi societãþi;
o majorãri de capital ºi emisiuni de obligaþiuni;
o adminstrarea PAD (planuri cu acþionariat
difuz);
o gestiune fiduciarã personalizatã;
o subscrierea de poliþede asigurare.
Fiscalitate ºi înregistrari contabile
Legislaþia fiscalã privitoare la fiducie se gãseþte
în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: art. 7; art.12;
art.25^1; art. 42^1; art. 115; art. 283^1; art. 296^27; art.
296^29.
Tratament financiar contabil ºi fiscal privind
contractele de fiducie.15
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1. Aspecte privind FIDUCIARUL:
o þine evidenþacontabilã separatã pentru masa
patrimonialã administratã;
o
trimestrial are obligaþia sã transmitã
constituitorului pe bazã de decont veniturile ºi
cheltuielile în cazul în care constituitorul este ºi
beneficiarul;
o are obligaþia sã determine prin expertizã
tehnicã veniturile din fiducie ale beneficiarului, în cazul
în care beneficiarul fiduciei este diferit de constituitor;
o remuneraþiaproprie a fiduciarului se include
în veniturile acestuia ºi se impoziteazã ca atare;
o valoarea contabilã a masei patrimoniale
administrate este egalã cu valoarea fiscalã preluatã de la
constituitor;
o sunt aplicabile reglementãrile privind
amortizarea fiscalã – art. 24 Cod Fiscal;
pierderile fiscale înregistrate de constituitor nu
se deduc la fiduciar, sunt pierderi definitive;
o pierderile fiscale stabilite pentru perioada de
fiducie nu pot fi deduse de beneficiar, dacã beneficiarul
este diferit de constituitor.
2. Aspecte privind CONSTITUITORUL ºi
BENEFICIARUL
o transferul masei patrimoniale de la
constituitor – persoana fizicã la fiduciar nu constituie
operaþiune impozabilã privind impozitul pe venit dacã
constituitorul este ºi beneficiarul;
o transferul masei patrimoniale de la
constituitor – persoana juridicã la fiduciar nu constituie
operaþiune impozabilã privind impozitul pe profit dacã
constituitorul este ºi beneficiarul;
o dacã beneficiarul este fiduciarul sau o terþã
persoanã, cheltuielile ocazionate de transferul masei
patrimoniale de la constituitor la fiduciar sunt
considerate cheltuieli nedeductibile;
o dacã beneficiarul fiduciei este o terþã
persoanã (persoanã fizicã) veniturile obþinute din
fiducie sunt încadrate la “Venituri din alte surse” – Titlul
III – Cod Fiscal;
o dacã beneficiarul este o persoanã nerezidentã, alta decat constituitorul, veniturile obtinute din
fiducie sunt venituri impozabile în România;
o dacã beneficiarul este constituitorul
persoanã nerezidentã veniturile sunt neimpozabile;
o pierderile fiscale înregistrate la constituitor
înainte de contractul de fiducie nu se deduc la fiduciar,
constituie pierderi definitive;
o pierderile fiscale înregistrate în timpul
fiduciei reprezintã pierderi definitive ºi nu se deduc la
beneficiar.

Sursa: Fineco

15

12

Concluzii
Principale avantaje ale fiduciei par a fi
partajarea unor active ale unei persoane fizice sau
juridice în cadrul aceluiaºi patrimoniu, fãrã a mai fi
necesarã crearea unor entitãþi juridice distincte pentru a
beneficia de avantajele rãspunderii limitate ºi control
exercitat asupra bunurilor din Fiducie, fãrã a avea efectiv
calitatea de proprietar.
Consider cã deºi în practicã se pot întâlni ºi
dezavantaje, introducerea fiduciei în legislaþia
româneascã este un câºtig real pentru bãnci deoarece
perioada actualã este dificilã iar extinderea servicilor
poate fi atractivã atât pentru atragerea de capital strãin,
cât ºi pentru fluidizarea capitalului autohton.
Salut introducerea acestei noi instituþii în
dreptul românesc care, din punctul meu de vedere, va
produce progres economico - social.
Existã legi noi care au rezultat ca urmare a
progresului economico - social ºi existã progres
economico-social ca urmare a introducerii unor legi noi.
Consider cã instituþia fiduciei face parte din aceastã
ultimã categorie.

Instrumente juridice de
restructurare ºi relansare a
companiilor din România- subiect
tratat în cadrul Colocviilor
juridice ale Bãncii Naþionale a
României- Ediþia a VI-a

Isabelle Chelariu
Consilier juridic Direcþia Juridicã
Banca Naþionalã a României

L

a data de 14 martie 2012 a avut loc în
Sala ,,Mitiþã Constantinescu” din
Palatul Bãncii Naþionale a României,
evenimentul cu tema “Instrumente juridice de
restructurare ºi relansare a companiilor din
România”, în cadrul Ediþiei a VI-a a Colocviilor
juridice ale Bãncii Naþionalea României.
Lucrãrile evenimentului au fost deschise de
cãtre Acad. Mugur Isãrescu, Guvernatorul Bãncii
Naþionalea României. Domnia sa a reliefat preocuparea
bãncii centrale cu privire la efectele recesiunii asupra
sistemului bancar ºi a economiei reale, precum ºi de
gãsirea de soluþiide ieºire ordonatã din recesiune.
Domnul Guvernator a arãtat cã “restructurarea
companiilor este un proces extrem de complicat.
Managerii unui proces de restructurare vor trebui sã
demonstreze o performanþãnet superioarã celor care au
condus acele companii pânã atunci. Apare întrebarea în
ce situaþii se impune instituirea unui proces de
restructurare? Sunt cu siguranþã mulþi experþi printre
invitaþiide faþãcare sã vorbeascã despre acest lucru. Nu
voi dezvolta rãspunsul la aceastã întrebare, care depinde
de piaþã, produse, clienþi, furnizori, reþea de
aprovizionare sau de distribuþie, centre de cost ºi de
profit. În loc de aceasta, voi prefera sã subliniez din nou :
în materie de restructurare ºi relansare a companiilor,
cuvântul- cheie este performanþa. Performanþa ºi
competitivitatea.”
Legat de cele exprimate în discursul sãu,
Guvernatorul Bãncii Naþionalea României evidenþiazã
faptul cã indiferent care ar fi cauzele care impun la un
moment dat restructurarea- fie cã vorbim de ineficienþa
sistemului de management sau de neadaptarea
obiectivelor ºi strategiilor la evoluþia pieþei ori la

contextul general al mediului de afaceri- intrarea într- o
zonã de risc a societãþilorcomerciale poate ºi trebuie sã
fie monitorizatã pentru a fi evitatã o cãdere definitivã
iremediabilã. De altfel, nici cei mai buni experþi în
management de crizã nu vor accepta uºor, sau deloc, în
ciuda onorariilor atractive, sã preia o companie care a
depãºit deja un anumit prag de avarie, pentru cã ºi-ar
asuma practic o misiune imposibilã.
De asemenea, guvernatorul Bãncii Naþionale a
României, a ridicat problema celei mai bune abordãri
faþã de risc, mai ales în contextul crizei, aducând în
discuþie concepte macro, constant utilizate de banca
centralã, ºi anume supravegherea ºi prudenþialitatea.
“Am vãzut cum, începând cu anul 2008- când
noi atrãgeam repetat atenþia asupra riscurilor asociate
creditului cu buletinul – piaþa de consultanþã din
România a înregistrat o cerere din ce în ce mai mare de
servicii de restructurare/reorganizare. În acelaºi timp, în
avocatura de business, segmentul consultanþei de crizã
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începea sã creascã în detrimentul tranzacþiilor. Nu ºtiu
câþiau fãcut la acea vreme vreo legãturã între cele douã
fenomene, dar astãzi sperãm cã principii precum
supravegherea ºi prudenþialitatea – pe care banca
centralã le predicã consecvent- au o rezonanþãmult mai
puternicã în mediul de afaceri. ªi asta cu atât mai mult cu
cât astãzi contextul economic nu este favorabil nici la
noi, nici în Europa. Colocviile juridice oferã un bun
prilej de deschidere a unei dezbateri pentru colegii
juriºti, dar ºi jurnaliºti, a cãror perspectivã asupra temei
de astãzi este una de interes specific”.
Domnul Guvernator al Bãncii Naþionale a
României a evidenþiat dimensiunea internaþionalã a
evenimentului pe tema restructurãrii ºi relansãrii
companiilor, între invitaþii de onoare fiind domnul
Carlos Gila- Director TMA Europa ºi alþi specialiºti cu
recunoaºtere naþionalã ºi internaþionalã în domeniul
relansãrii societãþilor comerciale. De asemenea, la
eveniment participã personalitãþi care s-au remarcat
prin idei inovatoare în domeniu ºi s-au impus prin
profesionalismul demonstrat în relansarea societãþilor
comerciale.
De asemenea, domnia sa a atãtat cã doamna
SperanþaMunteanu- Partener în Consultanþãîn Afaceri,
KPMG România ºi domnul Mircea BusuioceanuDirector executiv, Divizia Risc, Raiffeisen Bank, vor
încerca sã rãspundã la întrebarea ,,Ofiþerul de
restructurare, util… sau imperativ în procesul de
restructurare? – aspecte practice ale rolului ofiþerului
de restructurare”. Domnul Jurgen de Ruijter- ªef
departament recuperare ºi restructurare financiarã la
Banca Comercialã Românã va aborda o temã de mare
actualitate : “Leasingul internaþional, rãspunsuri ºi
consideraþii generale”. Tot din perspectiva industriei
bancare va conferenþia doamna Mirela IovuVicepreºedinte CEC Bank, pe tema ,,Reorganizarea
companiilor aflate în dificultate financiarãoportunitãþi ºi provocãri”- un studiu de caz finalizat cu
succes.
Perspectiva internaþionalã va fi completatã de
domnul Nigel Davies- Director, Grant Thornton
International, prin tema ,,Tournaround Management
Association ºi condiþiile de piaþã în Marea Britanie”.
Nu mai puþin importantã va fi intervenþia
reprezentantului profesiei juridice : domnul Ioan
Chiper- Partener S.C.P.A. Miculiti, Chiper,
Shollenbarger, Angelo, cu tema “Prezentare generalã
a cadrului legal pentru restructurarea datoriei în
România “.
Domnul Mugur Isarescu, Guvernatorul Bãncii
Naþionale a României a salutat prezenþa în salã a unui
numãr mare de specialiºti, reprezentanþi ai sectorului
administraþieide stat, ai marilor societãþide avocaturã ºi
de insolvenþã, ai mediului de afaceri ºi, desigur,
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reprezentanþi ai comunitãþii bancare, de la cel mai înalt
nivel.
În alocuþiunea sa, domnul Bogdan Olteanu,
viceguvernatorul Bãncii Naþionalea României a arãtat cã
tema Colocviului nu este nouã, ci aceasta încearcã sã
propunã azi o soluþie instituþionalã - restructurarea ºi
eficientizarea companiilor este în România- o discuþie
începutã acum 22 de ani.
“În sectorul privat nevoia ºi dorinþa de
restructurare au devenit clare o datã cu finalul epocii
abundenþei când resurselefinanciare aproape nelimitate
fãceau loc pe piaþãaproape oricui. Economia financiarã a
tãiat costuri, a inovat sau a pierdut, dupã 2008. Din
pãcate, prea mulþi actori din aceste 3 opþiuni au sfârºit
prin a pierde, au ajuns în insolvenþã ºi de acolo la
lichidare.”
Domnul Bogdan Olteanu, Viceguvernatorul
Bãncii Naþionale a României a arãtat cã “în sectorul
public restructurarea este o poveste mai veche de 2008.
Logica preferinþei pentru restructurare- restructurarea
reuºitã, pãstreazã mai multã valoare pentru steakholderacþionari, creditori, alte persoane implicate- angajaþi,
parteneri comerciali, dar ºi pentru societate, în general, în
comparaþie cu lichidarea. Din pãcate, multe scenarii de
restructurare ale acestor companii ale statului, de-a
lungul timpului ne-au arãtat cã putem descoperi ºi
scenarii mai costisitoare decât lichidarea. Primul dintre
ele- restructurarea eºuatã, restructurarea fãrã sfârºit,
extrem de costisitoare pentru bugetul public. Pentru o
restructurare de succes avem nevoie de profesionalizare.
Vorbeam mai devreme în sectorul public ºi privat despre
nevoie ºi despre voinþã, acestea trebuind sã fie
completate cu ºtiinþa, cu capacitatea de a duce la sfârºit
un astfel de proces.”
De asemenea, domnia sa a evidenþiat faptul cã
ne lipsesc specialiºtii în restructurare - în tournaround,
precum ºi limbajul de specialitate, datoritã inexistenþei
unei instituþii în spatele acestei terminologii. Termenul
de “restructurare” este prea îngust pentru a fi

echivalentul termenului de “tournaround”, un termen
bogat în semnificaþie.Ar fi extrem de utilã crearea unui
glosar de termeni care sã ne ajute sã explicãm mai bine
ce gândim în acest domeniu.
Domnul Bogdan Olteanu, Viceguvernatorul
Bãncii Naþionale a României s-a referit la asociaþia
profesionalã având ca temã tournaround, creatã în
Romania ºi a enumerat câteva dintre scopurile acestei
asociaþii : de a servi drept forum pentru schimbul de
informaþii,idei ºi cunoºtinþe din domeniul activitãþiide
restructurare între profesioniºti, de a promova înalte
standarde de practicã ºi metodologie avansatã în
domeniul revitalizãrii întreprinderilor º i al
managementului schimbãrii, de a promova oportunitãþi
de dezvoltare profesionalã, astfel încat profesioniºtii sãºi sporeascã competenþele necesare, de a servi ca bazã
de date pentru documentare ºi informare.
“Cu alte cuvinte, se încearcã promovarea a
douã elemente fundamentale: dimensiunea
competenþei profesionale, precum ºi dimensiunea
eticã. Este evident cã avem nevoie de mai mulþi
specialiºti în acest domeniu, cel puþinîn douã direcþii:în
restructurarea sectorului privat care continuã dupã
2008 ºi va continua atâta vreme cât vom fi supuºi unor
perioade de restriºte economicã, în restructurarea
sectorului public, apãrând astfel noþiunea de
management privat la stat. În ceea ce priveºte
tournaround manager-ul, acesta este o persoanã care
preia o companie, o restructureazã, o eficientizeazã, o
transformã dintr-o companie care nu creeazã valoare
într-o companie care creeazã valoare în beneficiul
public.
Cel de-al doilea element, extreme de important,
este elementul dimensiunii etice ºi în bunã mãsurã
urmare a unora dintre cauzele crizei din 2008 la nivel
global. Venim astãzi cu o discuþie despre valorile etice
ale profesiei ºi despre evitarea conflictelor de interese
între cei care sunt implicaþi în aceste proceduri de
restructurare. Dincolo de valori profesate ºi asumate au
existat ºi elemente uºor de încadrat în zona conflictului
de interese. Ceea ce se propune astãzi este o abordare
extrem de drasticã din punct de vedere al eliminãrii
potenþialelorconflicte de interese din punct de vedere al
introducerii unei etici profesionale extrem de rigide ºi
acesta este un lucru de naturã sã consolideze încrederea
între economia realã ºi mediul consultanþilor, mediul
juridic, al expertizei, care vine sã sprijine economia
realã în momentul în care are asemenea probleme.
Domnul Viceguvernator l-a prezentat pe
domnul Carlos Gila, un specialist de marcã în domeniul
expertizei în tournaround, cu o experienþã de 20 de ani
de carierã în restructurãri de mic, mijlociu ºi mare
calibru în economia spaniolã, precum ºi cu o experienþã
de 5 ani ca preºedinte al asociaþiei TMA în Spania, iar
din acest an director responsabil al Asociaþiei

Internaþionale de Tournaround pentru zona Europei,
dându-i acestuia cuvântul.
Mai jos, detaliem programul celei de –a VI-a
ediþii ale Colocviilor juridice ale Bãncii Naþionale a
României cu tema “Instrumente juridice de
restructurare ºi relansare a companiilor din
România”.
Programul Colocviului juridic al Bãncii
Naþionale a României din 14 martie 2012, cu tema
“Instrumente juridice de restructurare ºi relansare a
companiilor din România”.
Cuvânt de deschidere- Acad. Mugur Isãrescu,
Guvernatorul Bãncii Naþionalea României
• Ce este “tournaround restructuring?”
– Carlos Gila, Preºedintele TMA Europa.
• Ofiþerulde restructurare, util… sau imperativ
în procesul de restructurare?
– Speranþa Munteanu, Partner consultanþã în
afaceri, KPMG România ºi Mircea Busuioceanu,
Director executiv Divizia Risc, Raiffeisen Bank.
• Restructurarea International Leasing. Câteva
gânduri despre tournaround
– Jurgen de Ruijter, ª ef Departament
Recuperare º i Restructurare Financiarã, Banca
Comercialã Românã, Ioana Necula, Director general
International Leasing.
• Tournaround Management Association ºi
condiþiilede piaþãîn Marea Britanie
– Nigel Davies, Director Grant Thornton
International.
• Prezentare generalã a cadrului legal pentru
restructurarea datoriei în România
– Ioan Chiper, Partener S.C.P.A. Miculiti,
Chiper, Shollenbarger, Angelo.
• Reorganizarea companiilor aflate în
dificultate financiarã- oportunitãþiºi provocãri
– Mirela Iovu, Vicepreºedinte CEC Bank.
• Dezbateri ºi concluzii
• Închiderea lucrãrilor - Bogdan Olteanu,
Viceguvernator al Bãncii Naþionalea României.
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Fiducia- instituþie de drept civil cu
impact asupra mediului
financiar - bancar, subiect tratat
în cadrul Colocviilor juridice ale
Bãncii Naþionale a României
- Ediþia a VII-a

L

a data de 4 iulie 2012 a avut loc în Sala
,,Mitiþã Constantinescu” din Palatul
Bãncii Naþionale a României evenimentul cu tema ,,Fiducia- instituþie de drept civil cu
impact asupra mediului financiar-bancar”, Ediþia a
VII-a a Colocviilor juridice ale Bãncii Naþionale a
României.
Lucrãrile evenimentului au fost deschise de
cãtre domnul Bogdan Olteanu, Viceguvernator al Bãncii
Naþionale a României, care a urat bun venit oaspeþilor
evenimentului- reprezentanþi ai autoritãþilor publice, ai
mediului de afaceri din România, ai caselor importante
de avocaturã, precum ºi specialiºtilor în materie juridicã
prezenþi laacest eveniment, de interes bancar, dar ºi de
interes public general.
Domnia sa a arãtat faptul cã tema Colocviului
este o continuare a unei vechi dezbateri asupra Noului
Cod Civil, lansate de Banca Naþionalã a României
alãturi de alte instituþii ale statului, subliniind
importanþadeosebitã a participãrii ºi la acest eveniment,
a reprezentantului Ministerului Justiþiei, în persoana
domnului Secretar de stat, judecãtor Ovidiu Puþura.
Tema fiduciei este de interes pentru bancheri,
dar ºi pentru mediul de afaceri. ,,Azi, fiducia este
gânditã ca o instituþiecontractualã. Existã premisele, în
reglementarea Codului civil ca fiducia sã devinã ºi
pentru anumite instanþe, un mecanism legal, aºa cum
existã în Statele Unite ale Americii- unde instituþia
fiduciei este unul din principalele instrumente de
combatere a conflictului de interese în exercitarea
funcþieipublice.”
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Isabelle Chelariu
Consilier juridic Direcþia Juridicã
Banca Naþionalã a României

În continuare, mã voi referi, pe scurt, asupra
unora dintre prezentãrile susþinute în cadrul
evenimentului, acestea putând fi citite pe larg în paginile
Nr. 2/2012 ºi Nr. 3/2012 ale Revistei ,,Caietele juridice
ale Bãncii Naþionalea României”.
*
Salutãm prezenþa la eveniment a domnul Av.
Mihai David, care, în prezentarea sa intitulatã
,,Experimentul european al fiduciei – realitãþi ºi
perspective”' a fãcut o amplã analiza, dintr-o
perspectivã comparatistã, a mai multor chestiuni
punctuale, legate de regimul juridic al fiduciei în
reglementarea Noului Cod civil. Domnia sa a pus în
discuþie probleme legate de natura masei fiduciare,
respectiv legate de obiectul transmisiunii realizate prin
contractul de fiducie. De asemenea, autorul si-a
concentrat atenþiaasupra raportului dintre fiducie ºi la fel
de recenta instituþie a administrãrii bunurilor altuia.
Aceastã paralelã, aratã autorul prezentãrii, ,,va fi
prilejuitã de analiza unora dintre consecinþele juridice
produse, pe parcursul executãrii contractului de fiducie,
cu privire la fiduciar, respectiv la beneficiar”. Domnul
Av. Mihai David ºi-a încheiat prezentarea abordând
problematica opozabilitãþii fiduciei ºi referindu-se la
delimitarea fiduciei faþã de mecanisme juridice cu care
prezintã similitudini, respectiv prin prezentarea mai
multor aplicaþiipractice ale fiduciei în dreptul comparat.
Instituþiafiduciei a fost tratatã ºi din perspectivã fiscalã,
graþieprezentãrii intitulate ,,Modul de implementare în
legislaþia fiscalã a instituþiei fiduciei”, fãcute de cãtre

un reprezentant de seamã a Ministerului Finanþelor
Publice - domnul Ciprian Badea, Secretar General.
Acesta a tratat instituþia fiduciei din punct de
vedere fiscal, referindu-se la modul de impunere pe
categorii de subiecti de drept din punct de vedere fiscal.
În alocuþiunea sa intitulatã ,,Fiducia- instituþie
progresistã”, domnul Florin ª andor, Director al
Direcþiei Juridice din Intesa Sanpaolo Bank, face o
prezentare, din perspectiva bancherului, arãtând cã
,,deºi se numãrã printre cei care considerã cã aceastã
instituþieva fi creatoare de progres economico–social nu
exclude existenþaunor stãri de fapt care au funcþionatºi
funcþioneazãîn continuare în societate ºi anume cazurile
în care anumite persoane, în baza unor acte simulate, ºiau înregistrat proprietãþile, companiile, etc. pe numele
altor persoane, fie pentru a evita o oarecare expunere
socialã, fie pentru a ascunde masa patrimonialã de
urmãrirea creditorilor.
Autorul subliniazã cã ,,pentru a atrage capital
strãin într-o þarã sau pentru a evita migrarea de capital,
dispoziþiile legislative interne trebuie sã se adapteze la
cerinþelepieþelorfinanciare, care îºi orienteazã alegerile
aplicând abordarea cea mai eficientã. Aceastã preferinþã
conduce inevitabil la o globalizare a instrumentelor
legislative.”
Domnul Av. Eugen Constantin Iordãchescu,
partener coordonator – SCA Iordãchescu, Udrescu &
Associaþii, în prezentarea sa,,Implementarea fiduciei
în practica bancarã. Modalitãþi ºi conlucrare
instituþionalã”, aratã cã ,,apropiatã ca finalitate
juridico-economicã de vehiculul juridic al trust-ului
consacrat în sistemul britanic/american de common
law, instituþia fiduciei reprezintã un instrument juridic
integrat în activitatea practicienilor din dreptul civil,
comercial ºi bancar ºi extrem de prezent în raporturile
comerciale internaþionale, adoptat deja de multe state
europene, precum Franþa, Germania, Marea Britanie,
Elveþia,Luxemburg sau Austria.
Cele douã caracteristici inedite ale acesteia,
respectiv transferul limitat ºi temporar al proprietãþii
precum ºi posibilitatea „izolãrii” unor bunuri în cadrul
unui patrimoniu de afectacþiune autonom, reprezintã
premisa aplicaþiilor practice ale mecanismului fiduciei
la care vom asista în viitor.”
În cadrul prezentãrii sale, domnia sa prezintã
fiducia în reglementare actualã, urmatã de implicaþiile
acestui mecanism juridic din prisma dreptului civil,
comercial, bancar ºi fiscal, pentru a continua cu
prezentarea principalelor forme sub care se prezintã
contractul de fiducie º i a încheia cu trasarea
principalelor direcþiide conlucrare instituþionalãpe care
le vedem decisive în implementarea fiduciei în practica
bancarã.
*

Mai jos, detaliem programul celei de –a VII-a
ediþii ale Colocviilor juridice ale Bãncii Naþionale a
României cu tema ,,Fiducia- instituþie de drept civil cu
impact asupra mediului financiar-bancar”.
Programul Colocviului juridic al Bãncii
Naþionale a României din 4 iulie 2012, cu tema
,,Fiducia - instituþie de drept civil cu impact asupra
mediului financiar-bancar”, Ediþia a VII-a.
Cuvânt de deschidere - Acad. Mugur Isãrescu,
Guvernatorul Bãncii Naþionalea României.
Discurs - Domnul Bogdan Olteanu, Viceguvernator, Banca Naþionalãa României.
· Instituþia juridicã a fiduciei în accepþiunea
noului Cod civil-Ovidiu Puþura, secretar de stat,
Ministerul Justiþiei.
· Fiducia. Comparaþii. Delimitãri. CategoriiCezar Guºu, avocat partener, Boºtinã&Asociaþii.
· Fiducia, din perspectiva practicianului-Anca
Piperea, Director, Direcþia Juridicã, UniCredit Tiriac
Bank SA.
· Experimentul european al fiduciei. Realitãþi ºi
perspective-Mihai David, Asistent univ., Facultatea de
Drept, UBB, Cluj-Napoca.
· Modul de implementare al fiduciei în dreptul
fiscal-Ciprian Badea, Secretar general, Ministerul
FinanþelorPublice.
· Fiducia-instituþie de drept progresistã-Florin
ªandor , Director, Direcþia Juridicã, Intesa Sanpaolo
Bank.
· Implementarea fiduciei în practica bancarã.
Modalitãþiºi conlucrare instituþionalã-Constantin Eugen
Iordachescu, Avocat, senior partner SCPA Iordãchescu,
Udrescu ºi Asociaþii.
· Fiducia-instrument de garantie. Elemente de
drept comparat-Cristina Togan, Avocat, Gide Loyrette
Nouel - Leroy ºi AsociaþiiSCA.
· Dezbateri ºi concluzii.
· Închiderea lucrãrilor-Bogdan Olteanu,
Viceguvernator al Bãncii Naþionalea României.
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Implementarea fiduciei
în practica bancarã.
Modalitãþi ºi conlucrare
instituþionalã
Av. Eugen Constantin Iordãchescu
Partener coordonator
SCA Iordãchescu, Udrescu & Associaþii

Rezumat: Apropriatã ca finalitate juridicoeconomicã de vehiculul juridic al trust-ului consacrat în
sistemul britanic/american de common law, institutia
fiduciei reprezintã un instrument juridic integrat în
activitatea practicienilor din dreptul civil, comercial ºi
bancar ºi extrem de prezent în raporturile comerciale
internaþionale, adoptat deja de multe state europene,
precum Franþa, Germania, Marea Britanie, Elveþia,
Luxemburg sau Austria.
Cele douã caracteristici inedite ale acesteia,
respectiv transferul limitat ºi temporar al proprietãþii
precum ºi posibilitatea „izolãrii” unor bunuri în cadrul
unui patrimoniu de afectaþiune autonom, reprezintã

Precizãri introductive

C

odul civil intrat în vigoare în anul 2011 a
optat pentru introducerea în dreptul privat
român a unui mecanism juridic care nu a
fost strãin dreptului civil continental încã de la
începuturile acestuia, mai precis, încã din perioada de
apogeu a dreptului roman. Este vorba despre fiducie, ca
instrument juridic multivalent, care, oarecum
întâmplãtor, cãzuse în disgraþie la momentul istoric al
RevoluþieiFranceze.
Fãrã a detalia excesiv chestiunile de ordin istoric,
dorim sã subliniem doar faptul cã nu este nicidecum
vorba despre o instituþiejuridicã complet nouã care, prin
urmare, ar prezenta un risc consistent de
incompatibilitate cu ambientul juridic clasic într-o þarã
de drept civil continental precum România (nu trebuie
omis faptul cã, spre exemplu Legea nr. 51/1995 a
profesiei de avocat a cuprins ºi cuprinde în prezent
referiri la activitãþile fiduciare desfãºurate de avocaþi).
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premisa aplicaþiilorpractice ale mecanismului fiduciei la
care vom asista în viitor.
În cadrul acestei prezentãri ne propunem sã
realizãm (i) o succintã prezentare a fiduciei în
reglementare actualã, urmatã de (ii) implicaþiile acestui
mecanism juridic din prisma dreptului civil, comercial,
bancar ºi fiscal, pentru a continua cu (iii) prezentarea
principalelor forme sub care se prezintã contracul de
fiducie ºi a încheia cu (iv) trasarea principalelor direcþii
de conlucrare instituþionalãpe care le vedem decisive în
implementarea fiduciei în practica bancarã.
Cuvinte-cheie: fiducia, fiduciar, constituitor,
beneficiar, fiducia-garantie, fiducia-gestiune.

Fiducia îºi are aºadar sorgintea în acelaºi sistem de
drept privat – de origine romanã – care a generat ºi
inspirat legislaþii succesive de drept civil pe întregul
continent european. Fiducia a intrat într-un con de umbrã
pentru o perioadã de timp scurtã la scarã istoricã (de la
1804 pânã în prezent), iar explicaþia, ca de multe ori în
istorie, e oarecum bizarã ºi mult mai puþinspectaculoasã
decât ne-am fi aºteptat. Astfel, Codul civil Napoleon de
la 1804, transpus ulterior (1864 – '65) aproape integral în
dreptul civil român, a interzis expres – ca urmare a unei
opþiuni politice de rupturã faþã de l'ancien régime –
substituþiile fideicomisare, care þineau de dreptul
succesoral. Pentru cã fiducia era uzual asociatã în
practicã cu substituþiile fideicomisare s-a ajuns la
interpretarea laxã – atipicã pentru dreptul civil – a unui
text de interdicþie, în sensul cã acesta ar viza ºi
mecanismul juridic asupra cãruia ne-am fixat astãzi
atenþia.
Interpretarea „extensivã” la care am fãcut referire
a fost preluatã tale quale în dreptul român odatã cu

legislaþia civilã de inspiraþie napoleonianã. Aºadar,
fiducia nu a fost niciun moment interzisã în dreptul
privat român, iar regula cunoscutã în dreptul privat e
aceea cã e permis tot ceea ce nu e interzis de lege.
Din postura de „victimã colateralã” a Codului
civil Napoleon – preluat în Codul civil român care s-a
aflat în vigoare pânã în anul 2011 – fiducia a revenit la
statutul de instituþie juridicã de maximã actualitate în
plan european, fapt care nu a putut fi ignorat nici de cãtre
legiuitorul român.
Revenirea nu a fost atât de abruptã pe cum am fi
tentaþi sã ne imaginãm. Astfel, în dreptul francez, din
care a fost de altfel inspiratã actuala reglementare
românã a fiduciei, au fost în permanenþã voci care au
susþinut faptul cã în realitate aceastã instituþie nu a fost
niciodatã abolitã, prin urmare utilizarea ei este perfect
legitimã ºi licitã. Mai mult, au existat speþe concrete în
care mecanisme similare fiduciei, chiar dacã sub alte
denumiri, au fost utilizate în dreptul civil continental. În
fine, proiectele legislative de reintroducere a unei
reglementãri legale a fiduciei au început sã îºi facã
apariþia în state europene de mulþi ani, iar consecinþa
prezentã este cã state precum Franþa sau Germania –
forþele economice aflate la cârma Uniunii Europene –
cunosc o reglementare a fiduciei sau a unor mecanisme
m a i m u l t s a u m a i p u þi n a p r o p i a t e ( e . g .
Treuhandverhältnis - prescurtat Treuhand, în dreptul
german).
Revenirea fiduciei în actualitate se explicã ºi prin
concursul, respectiv presiunea exercitatã asupra
dreptului privat continental de cãtre sistemul
britanic/american de common law, care cunoaºte
vehiculul juridic al trust-ului. Puterea economicã a
Statelor Unite ale Americii a determinat într-o anumitã
mãsurã ºi preluarea anumitor modele juridice specifice
sistemului de drept privat anglo-american, iar trust-ul
este omniprezent în viaþajuridicã de peste ocean. Fãrã a
detalia, deoarece nu face obiectul acestei prezentãri, ne
mãrginim la a preciza cã, departe de a se identifica
perfect cu fiducia, trust-ul britanic, respectiv american,
se apropie foarte mult, ca finalitate juridico-economicã
de ceea ce înþelegemprin fiducie.
Încheiem aceastã succintã introducere cu
concluzia cã prin reglementarea legalã a instituþiei pe
care o abordãm România nu face decât sã urmeze
exemplul unor alte state europene, precum Franþa,
Germania, Marea Britanie, Elveþia, Luxemburg sau
Austria, punând la dispoziþia practicienilor din dreptul
civil, comercial ºi bancar reglementarea legalã a unui
instrument juridic extrem de prezent în raporturile
comerciale în plan internaþional.
În continuare, vom structura aceastã prezentare
pornind de la (i) o succintã prezentare a fiduciei în
reglementare actualã, urmatã de (ii) implicaþiileacestui
mecanism juridic din prisma dreptului civil, comercial,
bancar ºi fiscal, pentru a continua cu (iii) prezentarea
principalelor forme sub care se prezintã contracul de
fiducie ºi a încheia cu (iv) trasarea principalelor direcþii
de conlucrare instituþionalãpe care le vedem decisive în
implementarea fiduciei în practica bancarã.

(i) Ce este fiducia?
Facem din început precizarea cã nu ne propunem
sã intrãm în prea multe detalii juridice legate de fiducie,
dorind sã insistãm asupra valenþelorei economice.
Pornind chiar de la definiþia legalã (art. 773
C.civ.) putem înþelege fiducia ca operaþiune juridicã
prin care constituitorul transferã – cu titlu temporar –
drepturi patrimoniale (e.g. proprietatea mobiliarã/imobiliarã, creanþe, garanþii) cãtre fiduciar, care
devine titularul acestora pe durata derulãrii fiduciei ºi
care le exercitã în scopul stabilit de pãrþi, urmând sã le
transmitã beneficiarului la încetarea raporturilor
specifice fiduciei.
Aºadar, actuala reglementare admite cã fiducia
poate izvorî fie din lege, fie din contract. Din perspectiva
activitãþilor bancare intereseazã în mod evident fiducia
de sorginte contractualã. Precizãm cã oricum, pânã în
prezent, nu existã legi speciale posterioare noului cod
civil care sã reglementeze fiducii legale.
Bãncile au astfel posibilitatea de a încheia
contracte de fiducie în cadrul cãrora sã îºi asume
calitatea de fiduciar, beneficiind de transmisiunea
temporarã a unor drepturi patrimoniale, fie în scop de
gestiune, fie în scop de garanþie,dupã cum vom detalia la
momentul potrivit.
Chiar dacã beneficiarul nu este de principiu parte
în contractul de fiducie, nimic nu opreºte pãrþile sã
stabileascã faptul cã una din ele va cumula ºi calitatea de
beneficiar. Iatã, spre exemplu, ipoteza unui împrumut
bancar garantat cu o fiducie asupra unui imobil (teren ºi
construcþie)aparþinândclientului împrumutat. Banca va
dobândi – pe durata derulãrii contractului de împrumut –
calitatea de fiduciar iar, pentru ipoteza în care clientul nu
achitã integral creditul, calitatea de beneficiar, urmând a
pãstra proprietatea imobilului în contul creditului
neachitat, fãrã a recurge la executarea silitã.
În legãturã cu specificul contractului de fiducie se
impun câteva succinte observaþii relevante din
perspectiva implementãrii acesteia în practica bancarã.
a) Contracul de fiducie este unul solemn, fiind
necesar a fi încheiat în formã autenticã, aºadar va
presupune concursul notarului public. Din aceastã
perspectivã, cu riscul de a anticipa, considerãm util un
viitor demers în sensul încheierii unui protocol de
colaborare cu Uniunea Naþionalãa Notarilor Publici din
România, care sã stabileascã elementele esenþiale ale
contractelor de fiducie standardizate pe care bãncile le
vor propune clienþilor, pentru a evita reticenþa notarilor
publici în a autentifica acte juridice care nu au fost
redactate de ei.
b) Contractul de fiducie este un contract oneros,
permiþând bãncii ca, alãturi de garanþiile furnizate în
acest mod, sã fie remuneratã pentru activitãþile
întreprinse în calitate de fiduciar.
c) Contractul de fiducie se va înscrie în Arhiva
Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare pentru
opozabilitatea faþã de terþi. Acest aspect este esenþial
pentru cã doar în acest mod bãncile îºi vor putea asigura
prioritatea cu privire la drepturile transmise lor prin
intermediul fiduciei.
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De asemenea, în mãsura în care fiducia
presupune ºi transmiterea temporarã a proprietãþii
imobiliare sau a unor alte drepturi reale imobiliare (e.g.
ipoteca) opozabilitatea transmisiunii faþã de terþe
persoane va fi condiþionatã de înscrierea în cartea
funciarã.
Formalitãþile de publicitate legalã, în prezent
intens uzitate în activitatea bancarã, nu vor putea fi
neglijate nici în ceea ce priveºte contractul de fiducie.
d) Contractul de fiducie va trebui sã cuprindã
anumite menþiuni exprese cu privire la elemente
stabilite prin lege. Aceste menþiuni exprese prezintã
relevanþã deoarece lipsa lor este sancþionatã de lege cu
nulitatea absolutã. Astfel, vor trebui cuprinse în
înscrisul constatator precizãri clare cu privire la: (I)
drepturile patrimoniale transferate; (II) durata
transferului; (III) identitatea constituitorului; (IV)
identitatea fiduciarului; (V) identitatea beneficiarului
sau modul de determinare a acestuia; (VI) scopul
fiduciei (e.g. garantarea unui credit bancar); (VII)
întinderea puterilor de administrare ºi de dispoziþie ale
fiduciarului.
e) Contractul de fiducie poate fi încheiat, în
calitate de fiduciar, doar de cãtre cei cãrora legea le
conferã aceastã posibilitate. Abilitarea legalã în acest
sens este conferitã de art. 776 (2) ºi „instituþiilor de
credit”. Desigur, alãturi de aceastã abilitare genericã
trebuie avutã în vedere ºi capacitatea de folosinþã
specializatã a instituþiilor bancare, care trebuie sã
permitã încheierea1 valabilã a diferitelor variante de
contract de fiducie .
f) Contractul de fiducie poate sã se întindã pe o
duratã de maxim 33 de ani. Desigur cã pãrþilevor putea
sã îl reînnoiascã dupã împlinirea termenului, dar nu vor
putea stipula din început o duratã mai mare de
eficacitate a contractului.
g) Contractul de fiducie va trebui sã fie înregistrat
fiscal. Aceastã cerinþã o vom detalia la momentul
oportun.

(ii) Implicaþiile fiduciei în dreptului civil,
comercial, bancar ºi fiscal
Întinderea acestei prezentãri nu ne permite o
foarte mare detaliere a consecinþelor fiduciei din
perspectiva dreptului privat, respectiv a celui fiscal. De
aceea, ne vom opri asupra chestiunilor pe care le
considerãm esenþiale, propunându-ne ca observaþiile
noastre, departe de a fi exhaustive, sã stârneascã
interesul ºi sã reprezinte punctul de început al unor
discuþiiviitoare.
A. Implicaþii în dreptul privat. Ne vom
preocupa, în principal, de consecinþele contractului de
fiducie în raporturile dintre constituitor ºi fiduciar.

a) Efectul translativ caracteristic
La încheierea contractului de fiducie are loc
transmisiunea cu titlu particular a unuia sau mai multor
drepturi patrimoniale de la constituitor la fiduciar.
Acestea pot fi atât drepturi reale (mobiliare sau
imobiliare), cât ºi drepturi de creanþã, respectiv garanþii
(de exemplu, ipoteci sau chiar creanþe care fuseserã
anterior cesionate constituitorului cu titlu de garanþie).
Prin efectul transmisiunii astfel realizate,
fiduciarul devine titularul exclusiv al drepturilor
respective. Odatã ieºite din patrimoniul constituitorului, acesta nu va mai putea exercita drepturile
menþionate pe întreaga duratã a existenþei fiduciei.
Singurul în mãsurã sã se prevaleze de aceste drepturi va fi
fiduciarul.
Prin natura ei, fiducia aduce totuºi anumite
limitãri drepturilor transmise fiduciarului. Astfel, deºi
fiduciarul devine proprietar, respectiv titular al altor
drepturi, proprietatea fiduciarã nu poate fi confundatã cu
proprietatea de drept comun. Mai precis, fiduciarul va
avea nu atât drepturi, în sensul civil al termenului, cât
anumite prerogative, pe care este þinut sã le exercite
pentru atingerea scopului în considerarea cãruia a fost
constituitã fiducia. Misiunea fiduciarã (de exemplu,
gestiune, garanþie etc.) va trebui tot timpul avutã în
vedere de cãtre fiduciar, care nu poate exercita în mod
arbitrar dreptul de proprietate fiduciarã. În rezumat,
proprietatea fiduciarã conferã exclusivitate, dar este doar
temporarã ºi nu este absolutã.
Pe lângã limitele presupuse de natura
operaþiunii juridice în sine, pãrþile pot aduce limitãri
suplimentare prin contractul de fiducie. Astfel, ele pot
stabili, de exemplu, cã deºi fiduciarul dobândeºte, cu titlu
de garanþie, proprietatea asupra unui imobil-clãdire,
constituitorul va pãstra – pe durata executãrii
contractului – dreptul (de exemplu, de uz) de a locui în
clãdirea respectivã.
De asemenea, pe cale convenþionalã,pãrþilepot
aduce limitãri cu privire la sfera actelor care pot fi
încheiate de fiduciar în exercitarea drepturilor transmise.
În lipsa oricãrei restricþii,fiduciarul poate încheia acte de
conservare, de administrare sau de dispoziþie,fãrã a avea
nevoie de acordul constituitorului sau al beneficiarului.
Printr-o clauzã stabilitã de pãrþi, se poate restrânge
câmpul de acþiune al fiduciarului, permiþându-i-se
acestuia încheierea exclusiv a actelor de conservare sau
conservare ºi administrare.
Astfel de restricþii nu trebuie sã fie excesive,
deoarece într-o astfel de ipotezã pot duce la recalificarea
contractului (de exemplu, în contract de mandat).
Având în vedere tãcerea legii în legãturã cu acest
aspect, va fi extrem de importantã pentru fiduciar
reglementarea prin contract a modului de suportare a
riscurilor în ipoteza în care i se transmite acestuia

1
Încã nu a fost adoptatã o lege specialã care sã completeze prevederile art 18 ºi art 20 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituþiile de credit (ºi
anume prevederile referitoare la activitãþilece pot fi desfãºurate de instituþiilede credit) cu activitãþilefiduciare Acestea din urmã s-ar putea încadra în urmãtoarele activitãþideja
reglementate: - art.18 alin. 1 lit. j): „administrare de portofolii ºi consultanþãlegatã de acestea”; - art.18 alin. 1 lit. k): „custodie ºi administrare de instrumente financiare”; art.18 alin. 1 lit. r): „orice alte activitãþisau servicii, în mãsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeazã
respectivele activitãþi,dacã este cazul”; - art.20 pct. b): „operaþiunide administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile ºi/sau imobile aflate în proprietatea acestora (a
instituþiilorde credit – s n ), dar neafectate desfãºurãrii activitãþilorfinanciare” Încheierea unui contract de fiducie are ca o consecinþãesenþialãtransferul dreptului de proprietate
asupra bunurilor fiduciare cãtre fiduciar, aºadar considerãm cã operaþiunilefiduciare pot fi subsumate acestui text de lege
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proprietatea mobiliarã sau imobiliarã. În lipsa unui text
expres care sã regleze problema, s-ar putea susþine,
pornind de la regula de principiu din NCC1, cã
fiduciarul, în calitate de proprietar, va prelua ºi riscurile
bunurilor odatã cu predarea lor de cãtre constituitor (art.
1274 NCC). Pentru a evita o astfel de situaþie– ale cãrei
consecinþenefaste e posibil sã fie acoperite doar în parte
de cãtre o eventualã asigurare – este recomandabil ca în
contractul de fiducie sã se stabileascã în mod expres cã
riscurile bunurilor rãmân la constituitor pe întreaga
duratã de executare a contractului.
De asemenea, având în vedere caracterul
oneros al transferului fãcut cãtre fiduciar, în raporturile
dintre acesta din urmã ºi constituitor vor fi aplicabile –
conform reglementãrii NCC – prevederile din materia
contractului de vânzare cu privire la obligaþiile (de
exemplu, predare conformã, garanþiede evicþiunesau de
vicii ascunse etc.) vânzãtorului faþãde cumpãrãtor.
b) Scindarea patrimoniului fiduciarului
Fiducia determinã un al doilea efect esenþial în
patrimoniul fiduciarului: scindarea acestuia, prin
crearea unei mase patrimoniale distincte: masa
fiduciarã.
Naºterea masei fiduciare, distincte de restul
patrimoniului fiduciarului, este importantã din mai
multe puncte de vedere. Mai întâi, ea faciliteazã
încheierea de cãtre fiduciar inclusiv a actelor de
dispoziþiejuridicã: bunurile dobândite în schimbul celor
înstrãinate vor intra în aceeaºi masã fiduciarã. În al
doilea rând, ea îl fereºte pe fiduciar de suportarea
obligaþiilor nãscute în legãturã cu bunurile obiect al
fiduciei.
În concluzie, în raporturile dintre constituitor ºi
fiduciar, prin încheierea contractului de fiducie are loc
un transfer de drepturi patrimoniale în cadrul unei mase
patrimoniale distincte nãscutã în patrimoniul
fiduciarului. Fiduciarul dobândeºte puteri depline ºi
exclusive, care trebuiesc menþionate,dupã cum am mai
arãtat, sub sancþiunea nulitãþii absolute, în cuprinsul
contractului (art. 779, lit. f). Orice limitãri aduse sferei
actelor de administrare sau dispoziþie pe care le poate
efectua fiduciarul trebuie, de asemenea, stabilite prin
contract.
Subliniem cã, chiar în mãsura limitãrii – prin
contract – a exerciþiului drepturilor conferite
fiduciarului, constituitorul nu poate interfera pe durata
contractului cu modul de exercitare a acestora.
Constituitorul poate doar sã cearã socotealã în legãturã
cu modul de îndeplinire a obligaþiei de gestiune care îi
revine fiduciarului, nicidecum însã nu va putea decide în
legãturã cu modul concret de exercitare a drepturilor
transmise.
c) Efectele faþã de ceilalþi creditori ai
constituitorului
Dintre terþii faþã de contractul de fiducie
intereseazã cu precãdere situaþia creditorilor clientului,
care are rolul de constituitor. Creditorii menþionaþinu
vor putea urmãri bunurile din masa patrimonialã
fiduciarã decât în mãsura în care deþin garanþii reale
NCC-Noul Cod Civil.
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asupra bunurilor fiduciare înscrise anterior constituirii
fiduciei sau în situaþia când creanþele acestora s-au
nãscut în legãturã cu bunurile fiduciare pe parcursul
derulãrii contractului de fiducie.
B. Implicaþii în dreptul fiscal. Având în vedere cã
presupune unul sau mai multe transferuri de valori
patrimoniale, contractul de fiducie prezintã relevanþã ºi
din punct de vedere fiscal.
Codul fiscal conþine o serie de reguli aplicabile
contractului de fiducie fãrã a exista încã normele de
aplicare. Astfel:
În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform
dispozitiilor Codului civil, în care constituitorul are si
calitatea de beneficiar, se aplica urmatoarele reguli:
a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la
constituitor catre fiduciar nu este transfer impozabil în
întelesul prezentului titlu;
b) fiduciarul va conduce o evidenta contabila
separata pentru masa patrimoniala fiduciara si va
transmite trimestrial catre constituitor, pe baza de decont,
veniturile si cheltuielile rezultate din administrarea
patrimoniului conform contractului;
c) valoarea fiscala a activelor cuprinse în masa
patrimoniala fiduciara, preluata de fiduciar, este egala cu
valoarea fiscala pe care acestea au avut-o la constituitor;
d) amortizarea fiscala pentru orice activ
amortizabil prevazut în masa patrimoniala fiduciara se
determina în continuare în conformitate cu regulile care
s-ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, daca
transferul nu ar fi avut loc.
În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform
dispozitiilor Codului civil, în care calitatea de beneficiar
o are fiduciarul sau o terta persoana, cheltuielile
înregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare
de la constituitor catre fiduciar sunt considerate
cheltuieli nedeductibile.
Trebuie însã subliniat faptul cã, în prezent nu este
reglementatã expres problema transferului masei
patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiar
(inclusiv ipoteza în care beneficiar este tocmai
fiduciarul).
De asemenea, nu sunt reglementate expres
obligaþiile fiscale ale fiduciarului cu privire la evidenþa
contabilã ºi decont astfel cum sunt reglementate, de
exemplu, în cazul asocierilor în participaþiune, iar
dispoziþiile art. 780, alin. 1 þi alin.2 Cod civil nu sunt
corelate cu normele procesual fiscale în sensul ca
instituie o sancþiune de drept civil (nulitatea absoluta a
contractului de fiducie) pentru neîndeplinirea unei
obligaþii fiscale (obligaþia de declarare a contractului).
(iii) Principalele forme pe care le îmbracã
contracul de fiducie
Fãrã a beneficia de o reglementare expresã în
Codul civil, însã pornind de la tradiþia ºi practica deja
existentã în þãrile care au (re)introdus reglementarea
legalã a fiduciei, considerãm cã douã ar fi aplicaþiile
esenþialeale acestui contract: fiducia-garanþie ºi fiduciagestiune.
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a) Fiducia-garanþie
Dupã cum rezultã din cele prezentate anterior,
unul dintre avantajele pe care le aduce aceastã instituþie
este posibilitatea partajãrii unor active ale fiduciarului,
instituindu-se o segmentare a patrimoniului în douã sau
mai multe mase patrimoniale distincte.
Divizarea patrimoniului prin crearea mai
multor mase patrimoniale are ca efect ºi scindarea
creditorilor, deoarece aceþtia nu vor putea urmãri decât
bunurile în legãturã cu care s-a nãscut dreptul lor de
creanþã(art. 786).
Acesta e unul din motivele pentru care, în þãrile
în care conceptul a fost reglementat mai devreme,
fiducia a luat o mai mare amploare în domeniul bancar,
deoarece, în ceea ce priveþte finanþãrile de exemplu,
utilizarea acestui instrument a redus exponenþial
expunerea ºi riscul instituþiilorcreditoare. De exemplu,
în cazul insolvenþei societãþii debitoare, bunurile
fiduciare nu sunt afectate, banca neintrând în concurs cu
alþi creditori. De asemenea, din momentul transferului
proprietãþii de la constituitor cãtre fiduciar, creditorii
personali ai constituitorului nu mai pot executa silit
aceste bunuri, cu excepþia cazului în care deþin o
garanþie realã asupra bunurilor în discuþie a cãrei
opozabilitate sã fi fost dobânditã anterior constituirii
fiduciei sau în situaþia în care au obþinut o hotãrâre
judecãtoreascã de desfiinþare sau de constatare a
inopozabilitãþiicontractului de fiducie.
În cazul fiduciei-garanþie, debitorul transferã
creditorului sãu un bun în scopul garantãrii rambursãrii
împrumutului acordat. Debitorul este constituitorul, iar
creditorul, fiduciarul. Menþionãm cã nu este necesar ca
debitorul-împrumutat sã întruneascã ºi calitatea de
constituitor, aceasta putând fi deþinutã ºi de un terþ,
similar cu situaþia terþului constituitor al unei garanþii
reale. De asemenea, instituþia financiarã creditoare
poate sã fie doar beneficiarul fiduciei, iar calitatea de
fiduciar sã fie deþinutãde altcineva.
În oricare dintre ipotezele mai sus menþionate,
fiduciarul primeºte un bun cu titlu de fiducie pe care îl va
deþineîn proprietate pentru garantarea unei datorii, bun
pe care acesta urmeazã sã-l transfere beneficiarului
menþionat în cadrul contractului de fiducie la finele
perioadei contractuale.
Constituitorul (debitorul) va fi ºi beneficiarul
fiduciei, însã transmiterea bunului de cãtre fiduciar la
finalizarea contractului de fiducie va fi condiþionatã de
achitarea de cãtre debitor a tuturor obligaþiilorrezultate
din contractul de credit a cãrui executare s-a garantat
prin instituirea fiduciei. Neîndeplinirea acestei condiþii

va atrage, la finalul contractului de fiducie dobândirea în
proprietate în mod definitiv a bunului adus drept garanþie
de cãtre creditorul obligaþiei garantate care poate sã fie
chiar fiduciarul, în cazul în care acesta întruneºte ºi
calitatea de creditor, sau poate sã fie un terþ,în ipoteza în
care creditorul este o entitate distinctã faþã de persoana
fiduciarului. Aºadar, creditorul obligaþieigarantate va fi
la rândul sãu beneficiar, pentru ipoteza neachitãrii la
scadenþã.
O problemã importantã care decurge din aceastã
utilizare a fiduciei, respectiv cea cu titlu de garanþie
vizeazã cheltuielile legate de întreþinerea, impozitul, ºi
asigurarea bunurilor aduse drept garanþie,cheltuieli care
pot fi reglementate în cadrul contractului de fiducie ca
revenind exclusiv constituitorului. De asemenea, se
impune a fi analizatã într-un context similar situaþia
eventualelor litigii privitoare la bunurile transferate
fiduciei.
În fine, subliniem cã dacã valoarea bunului
excede valoarea obligaþiilorgarantate ale debitorului, iar
acesta nu îºi achitã datoriile, este evident cã debitorulconstituitor nu va putea fi þinut pentru mai mult decât
datoreazã, aspect care va determina plata unei sume de
bani de cãtre creditorul-fiduciar, dupã achitarea
datoriilor fiduciare, reprezentând diferenþa dintre
valoarea bunului adus drept garanþieîn masa fiduciarã ºi
respectiv valoarea obligaþiilordebitorului decurgând din
contractul de credit.
b) Fiducia încheiatã în scop de gestiune
În esenþã, prin constituirea unei fiduciigestiune2, constituitorul îþi separã o parte a patrimoniului
în scopul de a-ºi asigura venituri constante pe o anumitã
perioadã de timp din administrarea/gestiunea unor active
excluse, cel puþin temporar, din sfera dreptului de gaj
general al creditorilor.
S-a exprimat opinia3 potrivit cãreia fiduciagestiune se va remarca în primul rând în domeniul

Revista Românã de Drept Privat nr 2/2010 - Cãtãlin R Tripon, Fiducia, rezultat al interferenþei celor douã mari sisteme de drept: dreptul civil continental ºi dreptul anglosaxon Conceptul, clasificarea, evoluþia ºi condiþiile de validitate ale fiduciei – pg 172;
3
Cãtãlin R Tripon, op. cit., pg 171
2
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investiþiilor financiare, deoarece va asigura reducerea
costurilor aferente dezvoltãrii acestor investiþii.
De asemenea, considerãm cã acest tip de
contract poate fi utilizat cu succes ºi în domeniul
imobiliar, context în care constituitorul procedeazã la
externalizarea gestionãrii unor active imobiliare cãtre
fiduciar. Prevederile contractuale pot limita activitatea
fiduciarului doar la funcþiile de administrare ºi
conservare sau pot sã presupunã inclusiv posibilitatea
valorificãrii acelor active.
Ca atare, fiducia-gestiune va reprezenta un
veritabil instrument de management al activelor, având
în vedere scopul final al legiuitorului de a oferi
subiecþilor de drept civil o nouã modalitate juridicã de
gestionare a drepturilor lor. În acest sens, fiducia ar
putea fi utilizatã4 ca instrument de cooperare între
societãþi comerciale, între instituþii financiar-bancare
sau, pur ºi simplu, sub forma unui cont fiduciar, care va
permite constituitorului sã depunã fonduri destinate
unui anumit scop. Fiduciarul va putea face toate
demersurile în vederea îndeplinirii scopului mai sus
menþionat– pentru care a fost constituit contul fiduciar –
plãtind din acest cont toate spezele aferente realizãrii
finalitãþiimenþionate.
Desigur cã, în mãsura în care desfãþurarea
administrãrii de cãtre fiduciar ar presupune derularea
unor activitãþicare nu sunt expres autorizate în obiectul
sãu de activitate, acesta va putea proceda, cu condiþia
menþionãrii exprese a acestui aspect în contractul de
fiducie, la contractarea de servicii “specializate” pentru
realizarea efectivã scopului contractului de fiducie.
Acest tip de delegare nu ar contraveni caracterului
intuitu personae al contractului de fiducie, deoarece
prestarea efectivã a serviciilor nu este de esenþa
contractului de fiducie atâta vreme cât pe de o parte, s-a
obþinut acordul constituitorului prin contract, iar pe de
altã parte administrarea efectivã ºi rãspunderea
contractualã ar reveni tot fiduciarului.
Fiind vorba despre o masã patrimonialã
distinctã, implicaþiile sunt foarte mari în relaþiile de
afaceri: va avea contabilitate separatã, va fi impozitatã ºi
taxatã separat, creditorii nu vor putea urmãri decât
activele din masa patrimonialã fiduciarã, rãspunderea
fiduciarului va fi limitatã la acel patrimoniu, iar
rãspunderea constitutorului pentru celelalte afaceri ale
sale nu va putea atinge patrimoniul afectat fiduciei.
Pe parcursul derulãrii contractului de fiducie se
pot face plãþi cãtre beneficiar, reprezentând profiturile
generate în urma administrãrii bunurilor, atâta vreme cât
acest aspect este reglementat în mod expres în cadrul
contractului.

(iv) Conlucrare instituþionalã în implementarea fiduciei în practica bancarã
Având în vedere caracterul de noutate al acestei
instituþii în practica bancarã, pentru asigurarea unei
tranziþii cât mai eficiente, colaborarea dintre instituþiile
cãrora le revin principalele responsabilitãþi în procesul
de implementare este esenþialã. La nivel de instituþii,
actorii principali în acest proces, sunt Banca Naþionalãa
României (BNR), AsociaþiaRomânã a Bãncilor (ARB),
Ministerul Justiþiei, Ministerul Finanþelor Publice,
Uniunea Naþionalã a Notarilor Publici din România
(UNNPR), Arhiva Electronicã de Garanþii Reale
Mobiliare (A.E.G.R.M.) ºi Agenþia Naþionalã de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (ANCPI).
Aceastã colaborare s-ar putea concretiza în
principal prin elaborarea de proiecte legislative,
respectiv prin identificarea unor proceduri standard,
agreate de toate instituþiile implicate. Procedurile avute
în vedere ar urma sã asigure atât stabilirea unei tipologii a
fiduciei ºi a regimului aplicabil în mod corespunzãtor,
cât ºi armonizarea reglementãrii actuale în materie (din
C. Civ.) cu prevederile legilor speciale: legea societãþilor
comerciale, legea pieþeide capital, legea insolvenþei.
Aºa cum am arãtat ºi mai sus, scopul5 este un
element determinant al contractului, deoarece limiteazã
exercitarea de cãtre fiduciar a puterilor de administrare þi
dispoziþie asupra patrimoniului fiduciar, ca atare,
identificarea unei tipologii a instituþiei ºi a regulilor
aplicabile diferitelor moduri de utilizare ale acesteia va
asigura ºi un control eficace asupra efectelor pe care
fiducia le va produce.
În ceea ce priveºte armonizarea reglementãrii
cu prevederile legilor speciale amintite mai sus, ea este
necesarã, deoarece, în caz contrar, importul instituþieinu
va produce efectele scontate, existând riscul bulversãrii
ariilor din dreptul privat cu care fiducia va interacþiona
(drept societar, drept bursier, procedura insolvenþei,
etc.).
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Regimul compensãrii
bilaterale (netting) în
România în
contextul
tranzacþiilor cu
instrumente
financiare derivate
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Gide Loyrette Nouel Leroy ºi Asociaþii S.C.A.

Rezumat: Începând cu anul 2004 România a
demarat procesul de adaptare a legislaþiei naþionale la
cerinþele pieþelor financiare pe care se deruleazã
tranzacþii cu instrumente financiare derivate. Astfel,
România a adoptat prevederi legale care recunosc
valabilitatea ºi aplicabilitatea (i) compensãrii bilaterale
în contextul insolvenþei, precum ºi (ii) a clauzelor de
compensare cu exigibilitate imediatã din contractele de
garanþiefinanciarã.
Anumite probleme se impun însã a fi analizate
ºi regândite în contextul tranzacþiilor cu instrumente
financiare derivate având contrapãrþi române, ºi anume
(i) incertitudinile legislative legate de tratamentul

P

e fondul derulãrii la scarã largã pe
pieþele financiare internaþionale a
tranzacþiilor cu instrumente financiare
derivate ºi a beneficiilor decurgând din efectele
compensãrii cu exigibilitate imediatã, România a
adoptat prevederi legale care recunosc valabilitatea ºi
aplicabilitatea compensãrii bilaterale în contextul
insolvenþei. Astfel, directivele Uniunii Europene
relevante în domeniul pieþelorde capital, în mod special

drepturilor de denunþare ºi compensare în contextul
insolvenþei,(ii) inconsecvenþaîn tratamentul drepturilor
de denunþare ºi compensare în etapa premergãtoare
insolvenþei ºi (iii) excluderea societãþilor comerciale,
altele decât instituþiile financiare, din domeniul de
aplicare al Ordonanþei Guvernului nr. 9/2004 privind
unele contracte de garanþiefinanciarã.
Cuvinte-cheie: instrumente financiare
derivate, garanþie financiarã, compensare bilateralã,
clauze de compensare cu exigibilitate imediatã, drept de
denunþare, insolvenþã.

Directiva 2002/47/CE din 6 iunie 2002 privind
contractele de garanþie financiarã ("Directiva
Colateral")1, Directiva 98/26/CE din 19 mai 1998
privind caracterul definitiv al decontãrii în sistemele de
plãþi ºi de decontare a titlurilor de valoare2, Directiva
2001/24/CE din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea ºi
lichidarea instituþiilor de credit, precum ºi Directiva
2004/39/CE din 21 aprilie 2004 privind pieþele
instrumentelor financiare("Directiva MIFID")3 au fost

1
Directiva 2002/47/CE din 6 iunie 2002 privind contractele de garanþie financiarã, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 168 din data de 27 06 2002, a fost
modificatã prin Directiva 2009/44/CE din 6 mai 2009 ("Directiva de Modificare"), publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 146 din data de 10 06 2009;
2
Directiva 98/26/CE din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontãrii în sistemele de plãþiºi de decontare a titlurilor de valoare, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr L 166 din data de 11 06 1998 a fost modificatã prin Directiva 2010/78/UE din 24 noiembrie 2010, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 331 din data
de 15 12 2010 ºi prin Directiva 2009/44/CE din 6 mai 2009 ("Directiva de Modificare"), publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 146 din data de 10 06 2009;
3
Directiva 2004/39/CE din 21 aprilie 2004 privind pieþele instrumentelor financiare, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 145 din data de 30 04 2004 a fost
modificata prin Directiva 2006/31/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 5 aprilie 2006, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 114 din data de
27 04 2006, Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 5 septembrie 2007, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 247 din data de
21 09 2007, Directiva 2008/10/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 11 martie 2008, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 76 din data de 19 03 2008
ºi Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 24 noiembrie 2010, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 170 din data de 30 06 2011
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transpuse în legislaþia românã prin Legea nr. 222/2004
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 9/2004
privind unele contracte de garanþiefinanciarã, Legea nr.
253/2004 privind caracterul definitiv al decontãrii în
sistemele de plãþi ºi în sistemele de decontare a
operaþiunilor cu instrumente financiare, astfel cum a
fost modificatã, Legea nr. 278/2004 pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura
reorganizãrii judiciare ºi a falimentului instituþiilor de
credit ºi respectiv prin Legea nr. 297/2004 privind piaþa
de capital, astfel cum a fost modificatã, Regulamentul
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006
privind emitenþii ºi operaþiunile cu valori mobiliare,
astfel cum a fost modificat, Regulamentul Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006 privind
pieþele reglementate ºi sistemele alternative de
tranzacþionare, astfel cum a fost modificat,
Regulamentul Comisiei Naþionalea Valorilor Mobiliare
nr. 31/2006 de completare a reglementãrilor Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare în vederea
implementãrii unor prevederi ale directivelor europene,
astfel cum a fost modificat, Regulamentul Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind
serviciile de investiþii financiare, astfel cum a fost
modificat, Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
99/2006 privind instituþiile de credit ºi adecvarea
capitalului, astfel cum a fost modificatã.
Din multiplele aspecte reglementate de actele
legislative menþionate, ne-am propus sã prezentãm în
sintezã beneficiile compensãrii cu exigibilitate
imediatã, astfel cum sunt acestea subliniate la nivel
internaþional, în special prin eforturile asociaþiei
internaþionale International Swaps and Derivatives
Association (ISDA)4 ºi ale membrilor sãi, dar ºi aria de
cuprindere ºi limitãrile aduse acestor concepte de
reglementarea actualã în dreptul român a compensãrii
cu exigibilitate imediatã ºi a garanþiilorfinanciare.
1.
Compensarea cu exigibilitate
imediatã – concept ºi beneficii
Majoritatea documentelor utilizate ca suport al
tranzacþiilor cu instrumente financiare derivate sunt
redactate sub forma unor contracte- cadru sau acorduri

master de netting (ca de exemplu Contractul Cadru
ISDA), conform cãrora pãrþile încheie o serie de
tranzacþii, iar la momentul exigibilitãþii anticipate,
calculeazã expunerea netã dintre pãrþi în urma acestor
tranzacþii. Compensarea cu exigibilitate imediatã în
cazul tranzacþiilorcu instrumente financiare realizate pe
pieþele la bunã înþelegere sau over-the-counter (OTC)
constã în posibilitatea unei pãrþi la un contract- cadru
privind tranzacþii cu instrumente financiare derivate
OTC de a compensa prin metoda cotãrii la piaþãvalorile
tuturor tranzacþiilor realizate, conform contractuluicadru, în cazul în care acestea înceteazã înainte de
termen ca urmare a culpei co-contractantului sau a altor
evenimente specifice. Acest mecanism permite ambelor
pãrþisã gestioneze riscul asociat respectivelor tranzacþii
pe o bazã netã. Din aceasta perspectivã, compensarea cu
exigibilitate imediatã este un instrument indispensabil ºi
eficient pentru gestionarea ºi limitarea riscului.
Astfel, se poate considera cã operaþiunea de
compensare cu exigibilitate imediatã este mijlocul
principal de limitare a riscului de credit asociat
tranzacþiilorcu instrumente financiare derivate OTC.
Într-o recentã corespondenþã cu autoritãþile
romane5, ISDA arãta cã beneficiile compensãrii cu
exigibilitate imediatã sunt reducerea riscului ºi
reducerea costurilor. "Reducerea riscului are o dublã
conotaþie: reducerea riscului de credit ºi, pe cale de
consecinþã, reducerea riscului sistemic. Prin reducerea
riscului de credit la nivelul fiecãrei articulaþii a reþelei
relaþiilor dintre participanþii la piaþã, compensarea cu
exigibilitate imediatã are ºi un important efect benefic
asupra riscului sistemic. Recunoscând importanþa
compensãrii cu exigibilitate imediatã, bãncile centrale
ale grupului G10 ºi bãncile centrale ale altor jurisdicþii,
printre care ºi România, pot permite, cu respectarea
cerinþelor prudenþiale, recunoaºterea compensãrii
pentru scopurile cerinþelor de adecvare a capitalului ºi
expunerilor mari (ceea ce ar determina reduceri ale
costurilor).
Compensarea cu exigibilitate imediatã s-a
dovedit a fi extrem de utilã în limitarea impactului
actualei crize economice mondiale asupra tuturor
participanþilor la piaþã (riscul de credit în cazul

4
ISDA(International Swaps and Derivatives Association) este o asociaþieinternaþionalã careîi reprezintã pe principalii participanþi activiîn sectorul instrumentelor financiare
derivate negociate pe pieþelela buna înþelegere,o activitate care include swap-uri, opþiuniºi contracte forward pe rata dobânzii, cursul de schimb, mãrfuri, credit ºi acþiuni,precum
ºi produse similare cum ar fi operaþiunicap, collar, floor ºi swaption ISDA are în prezent mai mult de 830 de instituþiimembre din 58 de þãride pe cinci continente Mai mult de
jumãtate din numãrul total de membri se situeazã în Uniunea Europeanã ºi þãrilevecine ºi o parte semnificativã a celorlalþimembri este reprezentatã de participanþiactivi pe piaþa
financiarã europeanã în calitate de intermediari, furnizori de servicii sau utilizatori finali de derivative Una dintre principalele misiuni ale ISDA, încã de la înfiinþareasa, în 1985,
este promovarea unui mediu legislativ sigur pentru derularea tranzacþiilor transfrontaliere prin intermediul reformei legislative Mai multe informaþii pot fi obþinute la:
www isda org;
5
Mai multe informaþiipot fi obþinutela : http://www2 isda org/attachment/MzM4MQ= =/RO_ISDA_Ltr_NBR_Oct10 pdf
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insolvenþeiunui co-contractant în cadrul unei tranzacþii
cu instrumente financiare derivate fiind redus la o suma
netã datoratã între pãrþi sau chiar la zero atunci când,
pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate
garanþiifinanciare)".
Subliniind necesitatea creãrii unui cadrul legal
eficient în România în ceea ce priveºte compensarea cu
exigibilitate imediatã, ISDA menþioneazã printre
beneficii: "(i) un efect de reducere a costurilor aferente
operaþiunilor cu instrumente financiare derivate, în
beneficiul clienþilor români care folosesc operaþiunile
cu instrumente financiare derivate în scopul protejãrii
faþã de riscul de activitate (în scop de hedging); (ii)
avantajul competitiv al unor cerinþe diminuate privind
adecvarea capitalului instituþiilor financiare româneºti;
(iii) predictibilitatea regimului juridic aplicabil ºi, în
general, un mediu legislativ mai sigur (care este un
factor valoros în atragerea investiþiilor strãine); (iv)
încurajarea unei utilizãri pe scarã mai largã a
instrumentelor financiare derivate permiþând mediului
de afaceri din România sã se protejeze împotriva
riscurilor prin operaþiunide hedging în cea mai eficientã
ºi sigurã manierã, în interesul întregii economii, precum
ºi faptul cã (v) aplicabilitatea clauzei de compensare cu
exigibilitate imediatã poate fi de naturã sã încurajeze
folosirea pe scarã mai largã a contractelorcadru/acordurilor master în România, ceea ce ar
permite, pe lângã compensarea cu exigibilitate
imediatã, crearea unei baze contractuale mai stabile ºi
mai previzibile pentru stabilirea unor relaþii
contractuale de lungã duratã ºi construirea unui mediu
legal sigur care sã favorizeze inovaþia la nivelul
produselor (cum ar fi tranzacþionarea certificatelor de
emisii/carbon folosind anexa ISDA specificã
emisiilor)".
2. Principalele acte normative care
reglementeazã netting-ul în România
Efectele netting-ului în contextul insolvenþei
sunt menþionate într-o succesiune de acte normative,
începând cu OrdonanþaGuvernului nr. 10/2004 privind

procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului
instituþiilor de credit6 , în cuprinsul cãreia a fost inclus
conceptul de „compensare bilateralã” ºi Ordonanþa
Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de
garanþie financiarã7 prin introducerea conceptului de
„clauza de compensare cu exigibilitate imediatã” în
privinþacontractelor de garanþiefinanciarã.
Întrucât prevederile Ordonanþei Guvernuluinr.
10/2004 se aplica falimentului instituþiilor de credit ºi
entitãþilor autorizate supuse administrãrii speciale
cãrora Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare le-a
retras autorizaþia, iar pe de alta parte, Ordonanþa
Guvernului nr. 9/2004 vizeazã exclusiv „contrapãrþi
eligibile”, au fost necesare noi modificãri în legislaþia
internã astfel încât compensarea bilateralã sã devinã
general aplicabilã în contextul insolvenþei. Aceste
modificãri au fost introduse în anul 2006 odatã cu
intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenþei8 ("Legea insolvenþei"), lãrgindu-se astfel
sfera persoanelor în privinþa cãrora se poate aplica
regimul compensãrii bilaterale.
Aceste trei acte normative (de altfel, singurele
care reglementeazã problematica netting- ului în
România) includ prevederi privind compensarea
bilateralã în contextul deschiderii procedurii insolvenþei
împotriva contrapãrþii române. În ceea ce priveºte
posibilitatea compensãrii cu exigibilitate imediatã în
afara procedurii insolvenþei, menþionãm cã aceasta este
reglementatã exclusiv de cãtre Ordonanþa Guvernului
nr. 9/2004 fiind, aºadar, recunoscutã numai în ceea ce
priveºte contractele de garanþiefinanciarã încheiate între
contrapãrþieligibile.
2.1. Netting-ul conform Legii insolvenþei
Legea insolvenþei reprezintã cadrul general
aplicabil procedurilor de insolvenþã deschise împotriva
mai multor categorii de persoane între care societãþile
comerciale, societãþile cooperative, comercianþii
persoane fizice, societãþile agricole ºi grupurile de
interes economic.
Terminologia utilizatã de Legea insolvenþei în

6
OrdonanþaGuvernului nr 10/2004 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului instituþiilorde credit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 84/
30 01 2004 a fost modificatã prin Legea nr 278/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 579/30 06 2004, Ordonanþade urgenþãa Guvernului nr 37/2010,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 278/28 04 2010 ºi Ordonanþa Guvernului nr 13/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr
607/29 08 2011;
7
OrdonanþaGuvernului nr 9/2004 privind unele contracte de garanþiefinanciarã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 78/30 01 2004 a fost modificatã prin
Legea nr 222/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 508/07 06 2004, Legea nr 71/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr
409/10 06 2011 ºi OrdonanþaGuvernului nr 13/2011 publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 607/29 08 2011;
8
Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenþei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 359/ 21 04 2006 a fost modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr 86/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 944/22 11 2006, Ordonanþade urgenþãa Guvernului nr 173/2008, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr 792/26 11 2008, Legea nr 25/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 145/05 03 2010, Legea nr 169/2010, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr 505/ 21 07 2010 ºi Legea nr 177/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 672/ 04 10 2010
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privinþa netting-ului cuprinde conceptele de
“operaþiune de compensare bilateralã” ºi “acord de
compensare bilateralã”.
Astfel, conform art. 3 pct. 33 din Legea
insolvenþei, operaþiunea de compensare bilateralã
(netting) presupune realizarea, în legãturã cu unul sau
mai multe contracte financiare calificate9, a uneia sau a
mai multora dintre urmãtoarele operaþiuni:
a) încetarea unui contract financiar calificat
ºi/sau accelerarea oricãrei plãþi sau îndepliniri a unei
obligaþii ori realizãri a unui drept în baza unuia sau a
mai multor contracte financiare calificate având ca
temei un acord de compensare bilateralã (netting);
b) calcularea sau estimarea unei valori de
compensare, valori de piaþã, valori de lichidare ori
valori de înlocuire a oricãreia dintre obligaþiile sau
drepturile la care se referã lit. a);
c) conversia într-o singurã monedã a oricãrei
valori, calculatã potrivit lit. b);
d) compensarea, pânã la obþinerea unei sume
nete (off-set), a oricãror valori calculate potrivit lit. b) ºi
convertite potrivit prevederilor lit. c).
Totodatã, conform art. 3 pct. 34 din Legea
insolvenþei, prin acord de compensare bilateralã (acord
de netting) se înþelege:
a) orice înþelegere sau clauzã în cadrul unui
contract financiar calificat dintre douã pãrþi, prin care
se prevede un netting al unor plãþi ori o îndeplinire a
unor obligaþii sau o realizare a unor drepturi prezente
ori viitoare rezultând din sau având legãturã cu unul ori
mai multe contracte financiare calificate ("acord master
de netting");
b) orice acord master de netting între douã
pãrþi, prin care se prevede netting-ul între douã sau mai
multe acorduri master de netting ("acord master-master
de netting");
c) orice înþelegere de garantare subsecventã
ori în legãturã cu unul sau mai multe acorduri master de
netting.
Validitatea º i aplicabilitatea compensãrii
bilaterale faþã de cocontractantul insolvent în ceea ce
priveº te contractele financiare calificate este
recunoscutã de art. 51 din Legea insolvenþei în
conformitate cu care
„ (1) Orice transfer, îndeplinire a unei obligaþii,
exercitare a unui drept, act sau fapt realizat în temeiul
unor contracte financiare calificate, precum ºi orice

acord de compensare bilateralã sunt valabile, pot fi
executate ºi/sau opuse unui cocontractant insolvent ori
unui garant insolvent al unui cocontractant, fiind
recunoscute ca bazã de înscriere a creanþei în
procedurile prevãzute de prezenta lege.
(2) Singura obligaþie, dacã existã în cuprinsul
contractului, ca urmare a realizãrii unui netting în
condiþiile prevãzute de un contract financiar calificat, a
unei pãrþi la contract va fi aceea de a presta
(echivalentul) obligaþia (suma de platã sau obligaþie de a
face) netã rezultatã în urma netting-ului cãtre
cocontractantul sãu.
(3) Singurul drept, dacã existã în cuprinsul
contractului, ca urmare a realizãrii unui netting în
condiþiile prevãzute de un contract financiar calificat, a
unei pãrþi la contract va fi acela de a primi (echivalentul)
dreptul (suma de platã sau obligaþie de a face) net care
rezultã în urma netting-ului de la cocontractantul sãu.
(4) Nici o atribuþie conferitã prin prezenta lege
unui organ care aplicã procedura insolvenþei nu va
împiedica încetarea contractului financiar calificat
ºi/sau accelerarea îndeplinirii obligaþiilor de platã ori
îndeplinirii obligaþiilor de a face sau a realizãrii unui
drept în baza unuia ori a mai multor contracte financiare
calificate, având ca temei un acord de netting, aceste
puteri fiind limitate la suma netã rezultatã în urma
aplicãrii acordului de netting.
(5) Cu excepþia dovedirii intenþiei frauduloase a
debitorului în sensul art. 80 alin. (1) lit. g), nici un
lichidator sau, dupã caz, nici o instanþã judecãtoreascã
nu poate împiedica, cere anularea ori decide desfacerea
unor operaþiuni cu instrumente financiare derivate,
inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de netting,
realizate în baza unui contract financiar calificat".
2.2.
Netting-ul conform Ordonanþei
Guvernului nr. 10/2004
La rândul sãu, Ordonanþa Guvernului nr.
10/2004 recunoaºte valabilitatea ºi aplicabilitatea
compensãrii bilaterale faþã de instituþiile de credit ºi
financiare insolvente în ceea ce priveºte contractele
privind tranzacþii cu instrumente financiare derivate
încheiate pe pieþele reglementate (sau asimilate) ºi pe
pieþelela bunã înþelegere.
Astfel, conform art. 2 alin 1 lit (i) din Ordonanþa
Guvernului nr. 10/2004, contractul de compensare
bilateralã este oricare dintre urmãtoarele:

9
Conform art 3 pct 31 din Legea Insolvenþei,“prin contract financiar calificat se înþelege orice contract având ca obiect operaþiuni cu instrumente financiare derivate realizate
pe pieþele reglementate, pieþele asimilate sau pieþele la buna înþelegere, astfel cum sunt acestea reglementate”
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1. orice contract sau clauzã cuprinsã într-un
contract încheiat între instituþia de credit debitoare ºi
orice altã entitate, inclusiv persoane fizice, având ca
obiect operaþiuni cu instrumente financiare derivate
realizate pe pieþele reglementate, pieþele asimilate sau
prin pieþele la buna înþelegere, prin care se stipuleazã
compensarea unor obligaþii de platã sau obligaþii de a
face, prezente sau viitoare, decurgând din sau având
legãturã cu unul sau mai multe astfel de contracte,
inclusiv orice garanþie accesorie ori având legãturã cu
acestea; sau
2. orice contract sau clauzã, de natura celor
prevãzute la pct. 1, prin care se stipuleazã compensarea
unor obligaþii de platã sau obligaþii de a face, prezente
sau viitoare, decurgând din unul sau mai multe
contracte de compensare bilateralã, inclusiv orice
garanþie accesorie ori având legãturã cu acestea, în
temeiul cãrora compensarea bilateralã contractualã se
poate realiza prin una sau mai multe dintre urmãtoarele
modalitãþi:
a) stingerea ºi/sau devansarea scadenþei
oricãrei obligaþii de platã sau obligaþii de a face
decurgând din unul sau mai multe contracte din
categoria celor prevãzute mai sus;
b) calcularea sau estimarea unei valori de
compensare, valori de piaþã, valori de lichidare ori
valori de înlocuire a oricãrei obligaþii care a fost stinsã
sau a cãrei scadenþã a fost devansatã potrivit
prevederilor lit. a);
c) conversia într-o singurã monedã a oricãrei
valori calculate potrivit prevederilor lit. b);
d) compensarea, pânã la obþinerea unei sume
nete, a oricãror valori calculate potrivit prevederilor lit.
b), aºa cum au fost convertite potrivit prevederilor lit. c),
iar conform art. 61 din Ordonanþa Guvernului nr.
10/2004:
(1) Orice contract de compensare bilateralã,
astfel cum este prevãzut la art. 2 lit. i), încheiat de
instituþia de credit debitoare este valabil ºi poate fi
executat ºi/sau este opozabil acesteia, debitorului sau
oricãrui garant al acestuia, conform condiþiilor
rezultând din înþelegerea pãrþilor, ºi nu va putea fi
suspendat, anulat ori limitat în orice alt mod printr-un
act al organelor care aplicã procedura reorganizãrii
judiciare ºi a falimentului.
(2) Singura obligaþie care poate fi datoratã,
respectiv pretinsã a fi executatã în contul averii
instituþiei de credit debitoare, în baza unui contract de
compensare bilateralã, este aceea de a executa,
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respectiv de a pretinde sã fie executatã, obligaþia netã
rezultatã din compensarea realizatã în baza contractului
de compensare, obligaþie care poate consta în plata unei
sume nete ºi/sau în executarea unei obligaþii de a face.
(3) Nici o atribuþie conferitã prin prezenta
ordonanþã organelor care aplicã procedura nu va avea
ca efect înlãturarea aplicãrii contractului de
compensare bilateralã prin stingerea ºi/sau devansarea
scadenþei, în baza contractului, a obligaþiilor de platã
sau obligaþiilor de a face decurgând din unul sau mai
multe contracte din categoria celor prevãzute la art. 2 lit.
i) pct. 1 ºi 2, aceste atribuþii putând fi exercitate numai
asupra sumei nete care rezultã din aplicarea
contractului de compensare bilateralã.
(4) În sensul prezentului articol, un contract de
compensare bilateralã ºi toate contractele care fac
obiectul acestuia vor fi considerate un singur contract ºi,
în acest sens, cu excepþia cazurilor în care se dovedeºte
intenþia frauduloasã a pãrþilor, organele care aplicã
procedura nu vor putea împiedica, cere anularea ori
decide desfacerea, dupã caz, a operaþiunilor cu
instrumente financiare derivate, realizate în baza
contractelor care fac obiectul unui contract de
compensare bilateralã, pe motiv cã aceste operaþiuni
instituie un tratament preferenþial în favoarea unor
creditori în perioada de 180 de zile anterioarã datei
deschiderii procedurii.
(5) Nici o procedurã de urgenþã nu poate fi
utilizatã pentru a limita, a întârzia sau a suspenda
executarea unui contract de compensare bilateralã
potrivit prezentului articol.
2.3.
Netting-ul conform Ordonanþei
Guvernului nr. 9/2004
Principiile Directivei Colateral au fost
transpuse în dreptul român în cadrul Ordonanþei
Guvernului nr. 9/2004, recunoscându-se valabilitatea
clauzei de compensare cu exigibilitate imediatã în ceea
ce priveºte contractele de garanþie financiarã, atât în
cadrul cât ºi în afara procedurilor insolvenþei.
Domeniul de aplicare ratione materiae al
Ordonanþei Guvernului nr. 9/2004 cuprinde contractele
de garanþie financiarã, definite drept contracte cu sau
fãrã transfer de proprietate având drept obiect garantarea
obligaþiilor financiare (mai exact, obligaþiicare constau
în plata unei sume de bani ºi/sau transmiterea proprietãþii
asupra unor instrumente financiare), fie cã acestea au sau
nu la bazã un contract- cadru/acord master sau clauze ºi
condiþii generale.Acordarea de garanþii financiare, care

pot consta în sume de bani, instrumente financiare ºi/sau
creanþe private, în temeiul unui contract de garanþie
financiarã este consideratã o modalitate suplimentarã
prin care participanþii la piaþã limiteazã riscul lor de
credit asociat tranzacþiilor cu instrumente financiare
derivate ºi, astfel, limiteazã riscul sistemic.
În ceea ce priveºte domeniul de aplicare ratione
personae, Ordonanþa Guvernului nr. 9/2004 se aplicã
numai în cazul în care atât beneficiarul, cât ºi furnizorul
garanþieifinanciare aparþinoricãreia dintre urmãtoarele
categorii:
a) o autoritate publicã, cu excepþia entitãþilor
care beneficiazã de garanþia statului ºi care nu se aflã
sub incidenþa prevederilor lit. b)-d), inclusiv:
1. entitãþile din sectorul public din România ºi
din statele membre care au atribuþii sau rol în
gestionarea datoriei publice; ºi
2. entitãþile din sectorul public din România ºi
din statele membre autorizate sã deþinã conturi pentru
clienþi;
b) o bancã centralã, Banca Centralã
Europeanã, Banca Reglementelor Internaþionale, o
bancã de dezvoltare multilateralã, Fondul Monetar
Internaþional ºi Banca Europeanã de Investiþii;
c) o instituþie financiarã supusã supravegherii
prudenþiale, inclusiv:
1. o instituþie de credit, astfel cum a fost definitã
în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006,
aprobatã, cu modificãri ºi completãri, prin Legea nr.
227/2007, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
2. o firmã de investiþii, astfel cum a fost definitã
în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006,
aprobatã, cu modificãri ºi completãri, prin Legea nr.
227/2007, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
3. o instituþie financiarã, astfel cum a fost
definitã în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
99/2006, aprobatã, cu modificãri ºi completãri, prin
Legea nr. 227/2007, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
4. o societate comercialã de asigurare, de
asigurare - reasigurare ºi de reasigurare, precum ºi
intermediari în asigurãri, astfel cum au fost definiþi
aceºti termeni în Legea nr. 32/2000 privind activitatea
de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
5. un organism de plasament colectiv în valori
mobiliare, astfel cum acesta a fost definit în Legea nr.
297/2004 privind piaþa de capital, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

6. o societate de administrare a investiþiilor,
astfel cum aceasta a fost definitã în Legea nr. 297/2004,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
d) o contraparte centralã, un agent de
decontare sau o casã de compensaþie, astfel cum acestea
sunt definite de lege, ºi o persoanã juridicã ori o altã
entitate fãrã personalitate juridicã, cu excepþia
persoanelor fizice, care acþioneazã în numele ori pe
seama uneia sau mai multor persoane care includ orice
deþinãtor de obligaþiuni ori de alte titluri de împrumut
sau orice altã instituþie dintre cele definite în prezentul
articol.
Conform art. 2 alin 1 lit. c) din Ordonanþa
Guvernului nr. 9/2004, o clauzã de compensare cu
exigibilitate imediatã este acea clauzã cuprinsã într-un
contract de garanþie financiarã ori într-un alt contract
care conþine ºi clauze referitoare la garanþia financiarã
sau, în absenþa unei asemenea clauze, orice dispoziþie
legalã în conformitate cu care, ca efect al compensãrii
ori în alt mod, la apariþia unei cauze care determinã
executarea garanþiei se realizeazã, alternativ sau
cumulativ, urmãtoarele:
1. obligaþiile pãrþilor devin imediat exigibile ºi
sunt exprimate printr-o obligaþie de platã a unei sume de
bani reprezentând valoarea obligaþiilor pãrþilor,
calculatã la acel moment, sau se sting ºi sunt înlocuite
printr-o obligaþie de platã a unei astfel de sume;
2. stabilirea datoriilor reciproce ale pãrþilor în
temeiul acestor obligaþii, inclusiv atunci când furnizorul
garanþiei este altul decât obligatul principal, urmând ca
partea care datoreazã valoarea cea mai mare sã
plãteascã celeilalte pãrþi suma netã egalã cu diferenþa
acestor datorii.
Totodatã, conform art. 9 din Ordonanþa
Guvernului nr. 9/2004, clauza de compensare cu
exigibilitate imediatã îºi produce efectele, conform
prevederilor contractuale:
a) indiferent de începerea sau de continuarea
unor mãsuri de reorganizare ori a unei proceduri de
lichidare cu privire la furnizorul ºi/sau la beneficiarul
garanþiei financiare;
b) fãrã a þine seama de orice cesiune, sechestru,
poprire, altã mãsurã de indisponibilizare, judiciarã sau
de altã naturã, precum ºi de orice altã formã de
înstrãinare a drepturilor respective ori cu privire la
aceste drepturi.
Mai mult, conform art. 11 din Ordonanþa
Guvernului nr. 9/2004, nu pot fi declarate nule, anulabile
sau lipsite de efecte contractele de garanþie financiarã,
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precum ºi punerea la dispoziþie a garanþiilor financiare
în baza unui asemenea contract numai pe motiv cã
acestea au fost încheiate sau garanþiile financiare au
fost puse la dispoziþie în urmãtoarele condiþii:
a) în ziua începerii mãsurii de reorganizare sau
procedurii de lichidare împotriva furnizorului garanþiei
sau a debitorului obligaþiei financiare garantate, dar
înaintea pronunþãrii deciziei sau ordinului prin care a
început aceastã mãsurã/procedurã;
b) în cursul unei perioade de timp determinate,
anterioarã datei începerii mãsurii de reorganizare sau
procedurii de lichidare împotriva furnizorului garanþiei
financiare sau a debitorului obligaþiei financiare
garantate, perioadã stabilitã potrivit dispoziþiilor
legale care reglementeazã aceste mãsuri/proceduri în
raport cu aceastã datã ori în raport cu momentul
pronunþãrii oricãrei decizii sau ordin ori al
întreprinderii oricãrui act în legãturã cu o astfel de
mãsurã sau procedurã ori în cursul acestora.
Ca ºi metode de executare, Ordonanþa Guvernului nr.
9/2004 prevede urmãtoarele modalitãþi prin care
beneficiarul garanþiei financiare o poate executa la
apariþia unei cauze care determinã executarea garanþiei
pusã la dispoziþie în temeiul unui contract de garanþie
financiarã:
a) în cazul sumelor de bani, prin compensarea
acestora cu valoarea obligaþiilor financiare garantate
sau prin reþinerea sumelor respective drept platã a
acestor obligaþii;
b) în cazul instrumentelor financiare ºi al
creanþelor private, prin vânzarea sau însuºirea
acestora, prin compensarea valorii lor cu valoarea
obligaþiilor financiare garantate ori prin reþinerea
instrumentelor respective drept platã a acestor
obligaþii.
3. Netting-ul ºi garanþiile financiare în
România - aspecte problematice ºi clarificãri
necesare
Astfel cum am arãtat, compensarea cu
exigibilitate imediatã se doreºte a fi recunoscutã ºi pusã
în aplicare indiferent de iniþierea ºi derularea mãsurilor
de reorganizare sau faliment împotriva cocontractanþilorromâni.
Cu toate acestea, se impun a fi menþionate
anumite aspecte care, ca efect al necorelãrilor legislative
sau al unui domeniu de aplicare restrâns conferã încã
incertitudini participanþilor la piaþã ºi experþilor în
domeniul juridic.
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3.1. Compensarea bilateralã (netting)
a) Aspecte privind insolvenþa
(I) Necorelãri în interiorul Legii insolvenþei
România a adoptat prevederi legale care
recunosc valabilitatea ºi aplicabilitatea compensãrii
bilaterale în contextul insolvenþei (articolul 51 al Legii
insolvenþei ºi articolul 61 al Ordonanþei Guvernului nr.
10/2004).
Aceste prevederi definesc drepturile º i
obligaþiilepãrþilorîn legãturã cu compensarea bilateralã
(netting) ºi oferã protecþieparticipanþilorla tranzacþiicu
instrumente financiare derivate în contextul deschiderii
procedurii insolvenþei,prin faptul cã recunoaºte metoda
de denunþare a tranzacþiilor în curs ºi calculare a unei
singure expuneri nete în conformitate cu clauzele de
compensare cu exigibilitate imediatã.
Cu toate acestea, articolul 86 din Legea
insolvenþei interzice în mod expres prevederile
contractuale privind denunþareacontractului exclusiv pe
motivul începerii procedurii insolvenþei10. Faptul cã nu
existã o excludere expresã din domeniul de aplicare al
acestui articol pentru clauzele de denunþare incluse în
contractele financiare calificate (i.e. clauzele de
compensare cu exigibilitate imediatã), aºa cum ar fi fost
firesc având în vedere principiile enumerate în art. 51 din
Legea insolvenþei, este de naturã sã inducã nesiguranþã
printre participanþii la piaþã. Aceasta deoarece dreptul
pãrþii solvabile de denunþare a contractului din motivul
deschiderii procedurii insolvenþei este o practicã
standard utilizatã pe piaþa tranzacþiilor cu instrumente
financiare derivate, al cãrei scop primordial este de a
oferi protecþie creditorului solvabil faþã de potenþiala
depreciere a pretenþiilor sale împotriva cocontractantului insolvent.
(ii) Necorelãri între Legea insolvenþeiºi Codul
civil
Mai mult, trebuie sã avem în vedere în acest
context ºi nou introdusele prevederi ale art. 1417 ºi 1418
din Codul civil11, în conformitate cu care debitorul
decade din beneficiul termenului dacã se aflã în stare de
insolvabilitate sau, dupã caz, de insolvenþã declaratã în
condiþiile legii, cu consecinþa cã obligaþia devine de
îndatã exigibilã. Tot Codul civil stipuleazã cã starea de
insolvabilitate rezultã din inferioritatea activului
patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executãrii
silite, faþã de valoarea totalã a datoriilor exigibile.
Pe lângã faptul cã definiþia insolvenþei, astfel
cum este menþionatãîn Codul civil nu se suprapune exact
cu cea inclusã în Legea insolvenþei, în conformitate cu

care „insolvenþa este acea stare a patrimoniului
debitorului care se caracterizeazã prin insuficienta
fondurilor bãneºti disponibile pentru plata datoriilor
certe, lichide ºi exigibile”, o altã necorelare ne-a atras
atenþia în acest context. Este vorba de cea dintre
prevederea care declarã nule orice clauze contractuale
privind denunþarea contractelor în curs pe motivul
deschiderii procedurii insolvenþei (art. 86 din Legea
insolvenþei) ºi cea din Codul civil (art. 1417 coroborat
cu art. 1418 din Codul civil) privind scadenþaanticipatã
a obligaþiilordebitorului insolvent. Din pãcate nu existã
la ora actualã nicio instrucþiune sau regulã de
interpretare privind corelaþia dintre cele douã texte
legale. Totuºi, Codul civil prin Legea de punere în
aplicare nr. 71/2011 menþioneazã expres cã, la data
intrãrii în vigoare a Codului civil, orice alte dispoziþii
contrare se abrogã, chiar dacã acestea sunt cuprinse în
legi speciale.
În perspectivã, este interesant de urmãrit
modalitatea în care va fi tratatã în practicã interacþiunea
dintre cele douã prevederi din Legea insolvenþei ºi
Codul civil menþionate mai sus. Aceasta, ca ºi alte
clarificãri vor putea face obiectul unor amendamente la
actuala legislaþie sau vor putea fi incorporate în
demersul legislativ privind elaborarea Codului
insolvenþei12.
b) Aspecte privind fazele premergãtoare
insolvenþei
Un alt aspect problematic în contextul analizat
îl reprezintã prevederile privind concordatul preventiv13,
care permit, în anumite condiþii, suspendarea
procedurilor de executare împotriva debitorului ºi chiar
amânarea cu pânã la 18 luni a scadenþei contractelor în
curs de derulare14.
Luând în considerare derogarea legalã de care
beneficiazã compensarea contractelor financiare

calificate în cadrul legal mult mai strict al procedurii
insolvenþei, o derogare similarã s-ar impune ºi în faza
premergãtoare insolvenþei. Dinacest motiv, consideram
cã o exceptare specificã în ceea ce priveºte contractele de
compensare ºi netting de la suspendarea temporarã a
dreptului de denunþaretrebuie analizatã ºi implementatã
în viitor.
O abordare similarã ar trebui luatã în
considerare ºi în ceea ce priveºte contractele de
compensare ºi netting în contextul administrãrii speciale
a unei instituþiide credit.
Astfel, Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
99/2006 privind instituþiile de credit ºi adecvarea
capitalului15 stipuleazã cã activitatea unei instituþii de
credit supusã administrãrii speciale poate face obiectul
anumitor limitãri ºi/sau restricþii privind furnizarea
anumitor servicii financiare16 (de exemplu, re-negocierea
creanþelorºi/sau stabilirea unei noi scadenþea acestora).
Cu toate acestea, Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 99/2006 prevede cã, dacã prin adoptarea
mãsurilor de restructurare creditorii unei instituþii de
credit supuse administrãrii speciale se aflã într-o situaþie
mai puþin favorabilã decât cea în care s-ar fi aflat dacã
aceste mãsuri nu ar fi fost implementate ºi instituþia de
credit ar fi intrat direct în lichidare, având în vedere
valoarea estimativã care ar putea fi obþinutãde creditori
în ipoteza unui faliment, aceºtia se vor putea adresa
instanþei competente pentru acoperirea prejudiciului
cauzat. Având în vedere recunoaºterea netting- ului în
ipoteza falimentului, cu atât mai mult s-ar impune
recunoaº terea expresã a acestuia º i în etapele
premergãtoare falimentului unei instituþiide credit. Prin
urmare, s-ar impune o derogare specificã în ceea ce
priveºte contractele de compensare ºi netting în
contextul administrãrii speciale a unei instituþiide credit.

Conform art 86 alin 1 din Legea insolvenþei,”Orice clauze contractuale de desfiinþare a contractelor în derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule”;
Codul Civil a fost adoptat prin Legea nr 287/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 511/ 24 07 2009 ºi pus în aplicare prin Legea nr 71/2011, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 409/10 06 2011 ºi Regulamentul nr 15/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 694/ 30 09 2011;
12
Proiectul de elaborare a Codului insolvenþeiface parte din proiectul “Reforma sistemului judiciar”, durata sa de implementare fiind estimatã la 17 luni “Codul insolvenþeiva fi
un corpus de norme, dar ºi un corpus de explicaþii fundamentate pe jurisprudenþa instanþelor interne ºi a Curþii de Justiþie a Comunitãþilor Europene, pe bunele practici în
domeniu”, se aratã în documentul de presã al Ministerului Justiþiei Mai multe informaþii potfi obþinutela: http://www avocatnet ro/content/articles/id_26619/MJ-pregatesteCodul-insolventei html#ixzz1opHn20QF;
13
Legea nr 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv ºi mandatului ad-hoc publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 870/14 12 2009;
14
Conform articolului 28 ºi urmãtoarele din Legea nr 381/2009, concordatul preventiv poate fi omologat de judecãtorul-sindic, devenind astfel opozabil tuturor creditorilor
nesemnatari ºi suspendând toate procedurile de executare silitã iniþiate împotriva debitorului Mai mult, în anumite condiþii, judecãtorul-sindic poate sã acorde debitorului o
perioadã de graþiede pânã la 18 luni, care ar putea avea un impact negativ asupra compensãrii cu succes a pretenþiilor;
15
Ordonanþade urgenþãa Guvernului nr 99/2006 privind instituþiilede credit ºi adecvarea capitalului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 1027/ 27 12 2006, a
fost modificatã prin Legea nr 227/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 480/18 07 2007, Ordonanþade urgenþã a Guvernului nr 215/2008, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 847/16 12 2008, Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr 25/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 179/
23 03 2009, Ordonanþade urgenþãa Guvernului nr 26/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 208/01 04 2010, Legea nr 71/2011, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr 409/10 06 2011, Ordonanþade urgenþãa Guvernului nr 13/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 607/29 08 2011, Legea
nr 287/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 894/16 12 2011, Ordonanþade urgenþãa Guvernului nr 1/2012 publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr 41/18 01 2012
10

11
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3.2.
Garanþiilefinanciare
Astfel cum am arãtat, domeniul de aplicare
ratione materiae al OrdonanþeiGuvernului nr. 9/2004 se
referã la contractele de garanþie financiarã prin care se
garanteazã obligaþii financiare, fie cã acestea au sau nu
la bazã un contract- cadru/acord master sau clauze ºi
condiþiigenerale.
În ceea ce priveºte domeniul de aplicare ratione
personae, România a aplicat aºa-numita “opþiune de
excludere a societãþilor comerciale” (în limba englezã:
corporate opt-out) permisã de Articolul 1 (3) al
Directivei Colateral. Astfel, contractele încheiate cu
societãþi comerciale cu sediul în România, altele decât
instituþiile financiare, nu pot beneficia de contracte de
garanþie financiarã. Explicaþia Guvernului României,
exprimatã în linii generale în Nota de Fundamentare
publicatã în momentul adoptãrii OrdonanþeiGuvernului

nr. 9/2004, aratã cã, inter alia, excepþia a fost aplicatã
pentru cã o astfel de abordare creeazã “un echilibru între
eficienþa pieþei ºi interesele ºi siguranþa participanþilor”17.
Cu toate acestea, experienþaglobalã cu privire la
contractele de garanþie financiarã aratã cã posibilitatea
încheierii de contracte de garanþie financiarã cu
contrapãrþi societãþi comerciale, altele decât instituþiile
financiare, limiteazã în mod semnificativ riscul de credit
ºi riscul sistemic în sistemul financiar. Din acest motiv
considerãm cã acest aspect ar trebui reanalizat din
perspectiva extinderii domeniului de aplicare ratione
personae al Ordonanþei Guvernuluinr. 9/2004 în sensul
includerii în acesta a oricãrei societãþi comerciale, alta
decât o instituþiefinanciarã, în cazul în care contrapartea
acesteia este un profesionist de pe piaþafinanciarã.

16
Conform art 2407 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr 99/2006 "Banca Naþionalã a României poate stabili anumite limite ºi/sau condiþii privind activitatea ºi
administrarea instituþiei de credit aflate în administrare specialã ºi poate restricþiona în totalitate sau parþial furnizarea de cãtre aceasta a anumitor servicii financiare", iar
conform art 24011alin 5 din Ordonanþade urgenþãa Guvernului nr 99/2006 "Mãsurile de redresare care pot fi luate de administratorul special pot include urmãtoarele:
a) negocierea creanþelor instituþiei de credit ºi/sau stabilirea unei noi scadenþe a acestora;
b) suspendarea atragerii de depozite ºi/sau a acordãrii de credite;
c) reducerea sau restructurarea activitãþilor neprofitabile, inclusiv prin închiderea de sucursale;
d) reducerea cheltuielilor, inclusiv prin redimensionarea schemei de personal;
e) îmbunãtãþirea cadrului de administrare a strategiilor, proceselor ºi mecanismelor implementate în cadrul instituþiei de credit;
f) reevaluarea necesarului de provizioane sau a tratamentului expunerilor instituþiei de credit în raport cu riscurile asumate;
g) reducerea riscurilor aferente operaþiunilor, produselor ºi/sau ale sistemelor instituþiei de credit;
h) orice alte mãsuri care pot fi luate de cãtre consiliul de administraþie ºi directori, respectiv de cãtre consiliul de supraveghere ºi directorat, potrivit legii;
i) încetarea activitãþilor frauduloase ºi a abuzurilor de orice naturã ale persoanelor aflate în relaþii speciale cu instituþia de credit;
j) introducerea de acþiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate anterior de cãtre instituþia de credit, inclusiv a acelor contracte în care obligaþiile asumate de cãtre
instituþia de credit sunt disproporþionate în raport cu prestaþia la care s-a obligat cealaltã parte contractantã;
k) sesizarea organelor competente, în cazul în care existã indicii cu privire la sãvârºirea de infracþiuni”;
17
Nota de Fundamentare respectivã poate fi gãsitã la http://www gov ro/nota-de-fundamentare-o-g-nr-9-22-01-2004__l1a82947 html.

32

Proceduri þi modalitãþi
de executare silitã a
creanþelor fiscale
Violeta Þiþeica
Consilier juridic Sucursala Regionalã
Bucureþti a Bãncii Naþionale a României

Rezumat: Executarea silitã a creanþelor bugetare
prevãzutã de Codul de procedurã fiscalã din România,
consfinþeþte întâietatea executãrii silite fiscale, faþã de
alte forme de executãri silite declanþate potrivit
procedurii de drept comun sau a altor proceduri
speciale. În literatura de specialitate s-a arãtat cã,
realizând o privire comparativã între executarea silitã a
creanþelor fiscale þi executarea silitã de drept comun,
ceea ce este specific primei este faptul cã aceastã ultimã

A

1. Consideratii Generale
ctul normativ care reglementeazã
executarea silitã a creanþelor fiscale
este Codul de procedurã fiscalã
adoptat prin Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
941/29.12.2003, aprobatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare prin Legea nr. 174/2004, rectificatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
532/14.06.2004, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 513/31.06.2007, cu modificãrile
þi completãrile ulterioare. Actele normative anterioare
care au reglementat aceastã instituþie au fost: Ordonanþa
Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanþelor
bugetare ºi Ordonanþa Guvernului nr.11/1996 privind
executarea creanþelor bugetare. Prevederile Codului de
procedurã fiscalã se completeazã cu cele ale Codului de
procedurã civilã, în mãsura în care acesta nu dispune
altfel.

fazã a procedurii fiscale este pornitã ºi se desfãþoarã de
cãtre organele administrative fiscale fãrã încuviinþarea
altor organe de stat, în temeiul faptului cã titlurile de
creanþã fiscale devin titluri executorii de drept, nemaifiind cerutã învestirea lor cu formulã executorie.
Cuvinte-cheie: titlu de creanþã;creanþã fiscalã; titlu
executoriu; executare silitã.

Codul de procedurã fiscalã conþine dispoziþii
privitoare la creanþele fiscale, la modul de stabilire a
impozitelor, taxelor, contribuþiilor ºi a altor sume
datorate bugetului consolidat, la termenele de platã,
scadenþa operând la expirarea termenelor prevãzute de
Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeazã,
precum ºi un capitol substanþial privind stingerea
creanþelor fiscale prin executare silitã. Potrivit
prevederilor Codului de procedurã fiscalã, organele
fiscale care administreazã creanþelefiscale sunt abilitate
sã ducã la îndeplinire mãsurile asigurãtorii ºi sã
efectueze procedura de executare silitã. Astfel, în situaþia
în care contribuabilii nu ºi-au executat obligaþiile fiscale
la data la care acestea au devenit exigibile, ia naºtere la
aceastã datã dreptul statului de a trece la executarea silitã
a creanþelor fiscale. Datoritã caracterului executoriu al
titlului de creanþã fiscalã, procedura de executare silitã
desfãºuratã de organele financiare nu este precedatã de o

33

altã procedurã cu caracter judiciar.
În activitatea þi practica financiar-bugetarã
sunt utilizate conceptele de creanþã bugetarã ºi creanþã
fiscalã, fãrã o delimitare conceptualã clarã între aceþti
doi termeni, ceea ce genereazã interpretãri diferite,
ambiguitãþi þi neclaritãþi.
2. Titlul de creanþã
În sensul juridic cel mai larg, creanþa defineþte:
,, dreptul creditorului de a pretinde de la debitor sã dea,
sã facã sau sã nu facã ceva; act care stabileþte acest
drept”. Actul juridic prin care se constatã ºi se stabileþte
întinderea obligaþiilor fiscale ce revine unui anumit
contribuabil este titlul de creanþã fiscalã. Potrivit art. 21
Cod procedurã fiscalã ,,creanþele fiscale reprezintã
drepturi patrimoniale care potrivit legii, rezultã din
raporturile de drept material fiscal” .
A. Creanþele fiscale:
- dreptul la perceperea impozitelor þi taxelor,
contribuþiilor þi a altor sume care constituie venituri ale
bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea
taxei pe valoare adaugatã, dreptul la restituirea
impozitelor, taxelor contribuþiilor þi a altor sume care
constituie venituri ale bugetului, denumite creanþe
fiscale principale;
- dreptul la perceperea dobãnzilor þi
penalitãþilor de întârziere denumite creanþe fiscale
accesorii;
Creanþele fiscale cuprind (art. 22 Cod
Procedurã Fiscalã):
- obligaþia de a declara bunurile, veniturile
impozabile sau dupã caz impozitele taxele, contribuþiile
þi alte sume datorate bugetului general;
- obligaþia de a calcula þi de a înregistra în
evidenþele contabile fiscale, impozitele, taxele,
contribuþiile þi alte sume datorate bugetului general;
- obligaþia de a plãti la termenele legale
impozitele, taxele, etc;
- obligaþia de a plãti dobânzi þi penalitãþi de
întârziere aferente taxelor þi contribuþiilor þi altor sume
datorate bugetului. Dreptul la creanþa fiscalã ºi obligaþia
fiscalã corelativã, se nasc, dacã legea nu prevede altfel,
în momentul în care se constituie baza de impunere care
le genereazã. Concomitent se naþte dreptul organului
fiscal de a stabili þi determina obligaþia fiscalã datoratã.
Creanþele fiscale se sting prin încasare,
compensare, executare silitã, scutire, anulare, prescripþie þi prin alte modalitaþi prevãzute de lege. În
conformitate cu prevederile Codului de procedurã
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fiscalã organele fiscale sunt: ,,statul, unitãþile
administrative teritoriale sau,dupã caz, subdiviziunile
administrativ- teritoriale ale municipiilor, definite
potrivit Legii administraþiei publice locale nr.215/2001,
republicatã, cu modificãrile þi completãrile ulterioare
(…)”. Conform art. 16 alin. 3 din Codul de procedurã
fiscalã ,,statul este reprezentat de Ministerul Finanþelor
Publice prin Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
ºi unitãþile sale subordonate cu personalitate
juridicã”(…) unitãþile sale teritoriale, precum þi
compartimentele de specialitate ale autoritãþilor
administraþiei publice locale.
B. Creanþe bugetare sunt: creanþele care provin
din obligaþia contribuabililor de platã a impozitelor,
taxelor, precum þi a altor obligaþii nefiscale datorate
bugetului general consolidat al statului ori bugetelor
locale se numesc creanþe bugetare.
Creanþele bugetare cuprind:
- Obligaþii cãtre bugetul general consolidat al
statului ori bugetele locale provenite din impozite þi taxe,
amenzi, cheltuieli judiciare, imputaþii despãgubiri ori
alte obligaþii bugetare;
- Obligaþiile reprezentând contribuþiile de
asigurãri sociale, contribuþia pentru asigurãri sociale de
sanatate, contribuþia de asigurãri pentru somaj, etc;
- Sumele plãtite în contul beneficiarilor de
credite interne þi externe garantate de stat sau de credite
externe contractate de stat þi subîmprumutate de cãtre
Ministerul Finanþelor Publice, în calitate de garant sau
împrumutant, reprezentand rate de capital, dobânzi,
comisioane þi alte costuri, precum þi comisioanele
datorate þi achitate la fondul de risc þi accesoriile
aferente, etc;
- alte creanþe bugetare.
Analizând cele douã definiþii date titlurilor de
creanþã, în opinia specialiþtilor aceþtia considerã cã,
vechea terminologie de „titlu de creanþã bugetarã” era
mai corectã decât cea de „titlu de creanþã fiscalã” utilizat
în legislaþia în vigoare. În privinþa naturii juridice a
titlurilor de creanþã fiscalã, în literatura juridicã de
specialitate, s-au conturat douã mari opinii:
- conform doctrinei de drept financiar, se susþine
cã titlul de creanþã fiscalã, este un act de impunere þi are
natura juridicã a unui act unilateral de drept financiar
public;
- conform doctrinei de drept administrativ, se
susþine cã titlul de creanþã este un act administrativ.
Þinând cont de legãtura dintre dreptul administrativ ºi
dreptul finanþelor publice ºi având în vedere faptul cã

titlul de creanþã fiscalã se bucurã de o mare parte din
caracteristicile actelor de drept administrativ, se
apreciazã cã titlul de creanþã fiscalã are natura juridicã:
- a unui act administrativ în privinþa formei,
deoarece manifestarea unilateralã de voinþã are loc în
cadrul activitãþii executive, de organizare a executãrii
legii þi de executare în concret a acesteia, provenind de
la persoane calificate, în sensul de organe ale statului
specializate în activitatea financiarã sau de alte persoane
împuternicite, potrivit legii;
- a unui act de drept al finanþelor publice, chiar
de drept fiscal, în privinþa conþinutului.
Astfel rezultã cã titlurile de creanþã fiscalã au o
naturã juridicã mixtã de act administrativ-fiscal .
Titlul de creanþã fiscalã este un act juridic
declarativ de drepturi þi obligaþii fiscale, efectele sale
vor avea caracter retroactiv, sumele reprezentând
impozite sau taxe urmând a fi calculate inclusiv pe
perioada anterioarã emiterii titlului de creanþã fiscalã,
din momentul în care contribuabilul a obþinut venitul
sau a dobândit bunul în legaturã cu care existã obligaþii
fiscale. Prin emiterea sau confirmarea titlului de cãtre
organele competente se constatã dreptul statului de a
încasa sumele de bani datorate bugetului de stat ºi
obligaþia, în acest sens, ce revine contribuabilului. De
menþionat este faptul cã modificarea titlului de creanþã
atrage modificãrile titlului executoriu în mod
corespunzãtor. Legal, titlul de creanþã fiscalã este
caracterizat ca fiind ,,actul prin care se constatã ºi se
individualizeazã creanþa fiscalã” atât a impozitelor þi
taxelor, cât þi a contribuþiilor, amenzilor ºi altor sume de
bani ce reprezintã venituri publice, întocmite de
organele de specialitate sau de persoanele
împuternicite, potrivit legii.
3.Titlul executoriu
Titlul de creanþãdevine titlu executoriu la data
la care creanþa fiscalã este scadentã prin ajungerea la
termenul de platã prevãzut de lege sau stabilit de organul
competent ori în alt mod prevãzut de lege. ,,Executarea
silitã a creanþelor fiscale se efectueazã în temeiul unui
titlu executoriu emis de cãtre organul de executare
competent în a cãrui razã teritorialã îºi are domiciliul
fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii,
constituie titlu executoriu''(art.141 Cod procedurã
fiscalã).
În prezent, în afara hotãrârilor judecãtoreºti
existã o gamã foarte largã de titluri executorii
reglementate prin legi speciale, aceastã diversitate fiind

determinatã, în principal, de necesitatea valorificãrii
diferitelor categorii de creanþe. Principalul titlu
executoriu este reprezentat de hotãrârea judecãtoreascã
pronunþatãîn procesele civile, comerciale, de contencios
administrativ, în materie de creaþie intelectualã ºi de
proprietate industrialã, în materie de expropriere, în
procesele penale ºi care vizeazã ºi asupra unor pretenþii
civile (despãgubiri, cheltuieli de judecatã). În privinþa
hotãrârilor judecãtoreº ti strãine, condiþiile de
recunoaºtere ºi executare sunt reglementate de Legea nr.
105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de
drept internaþionalprivat, care reprezintã cadrul general,
iar, ca urmare a aderãrii României la Uniunea
Europeanã, pe plan intern îºi produce efecte ºi legislaþia
comunitarã secundarã în materie reprezentatã de
Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 44/2001
privind competenþa judiciarã, recunoaºterea ºi executarea hotãrârilor în materie civilã ºi comercialã, de
Regulamentul Parlamentului ºi Consiliului Uniunii
Europene nr. 805/2004 privind crearea unui titlu
executoriu european pentru creanþele necontestate, de
Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr.
2201/2003 privind competenþa, recunoaº terea º i
executarea hotãrârilor judecãtoreº ti în materie
matrimonialã ºi în materia rãspunderii pãrinteºti ºi de
Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 4/2009
privind competenþa, legea aplicabilã, recunoaºterea ºi
executarea hotãrârilor ºi cooperarea în materie de
obligaþiide întreþinere.
În categoria altor titluri executorii, în afara
hotãrârilor judecãtoreºti, sunt incluse urmãtoarele:
titlurile executorii privind creanþele fiscale, actele
autentificate de notarul public, contractul de credit,
inclusiv contractul de garanþie realã sau personalã
încheiate de o instituþiede credit, actele de sancþionareîn
materia contravenþiilor, cambia, cecul ºi biletul la ordin,
contractul de leasing, încheierea/hotãrârea de expedient
privind înþelegerea pãrþilor asupra plãþii în materia
somaþiei de platã sau a combaterii întârzierii executãrii
obligaþiilor de platã rezultate din contracte comerciale,
ordonanþade platã devenitã irevocabilã, titlul executoriu
potrivit Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, hotãrârile CurþiiEuropene a Drepturilor Omului,
contractul de garanþierealã mobiliarã, decizia sau, dupã
caz, dispoziþia de aprobare a restituirii în naturã a
imobilului, contractul de asistenþã juridicã, contractele
de credit ºi garanþiile reale ºi personale, constituite în
scopul garantãrii creditelor acordate de instituþiile
financiare nebancare, hotãrârea Consiliului de mediere
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de aplicare a sancþiuniiamenzii disciplinare, facturile de
energie electricã, titlurile executorii emise de Comisia
Europeanã sau de Consiliul Uniunii Europene etc.
Titlul executoriu emis de organele de executare
competente, va conþine, pe lângã elementele prevãzute
Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, urmãtoarele: codul de
identificare fiscalã; domiciliul fiscal al acestuia, precum
ºi orice alte date de identificare; cuantumul ºi natura
sumelor datorate ºi neachitate; temeiul legal al puterii
executorii a titlului. Potrivit art.141 alin.1 din Codul de
procedurã fiscalã ,,în titlul executoriu emis, potrivit
legii, de organul de executare competent în a cãrui razã
teritorialã îºi are domiciliul fiscal debitorul, se înscriu
toate creanþele fiscale neachitate la scadenþã,
reprezentând impozite, taxe, contribuþii þi alte venituri
ale bugetului general consolidat, precum þi accesoriile
aferente acestora, stabilite în condiþiile legii. Cu
excepþia cazului în care prin lege se prevede cã un
înscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu
nu se poate emite în absenþa unui titlu de creanþã în baza
cãruia se stabilesc, în condiþiile legii, creanþe fiscale
principale sau accesorii” .În cazul în care autoritãþile
administraþiei publice locale transmit titluri executorii
privind venituri proprii, spre executare silitã organelor
fiscale din subordinea Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã, sumele astfel realizate se fac venit
la bugetul de stat. În cazul în care prin titlul executoriu
sunt prevãzute, dupã caz, dobânzi, penalitãþi de
întârziere, penalitãþi sau alte sume, fãrã sã fi fost stabilit
cuantumul acestora, ele vor fi calculate de cãtre organul
de executare ºi consemnate într-un proces-verbal care
constituie titlu executoriu.
4. Condiþiile pentru începerea executãrii
silite a creanþelorfiscale
Se impune ideea cã, pentru a se putea trece la
executarea silitã a creanþelor bugetare, trebuie
îndeplinite urmãtoarele condiþii: sã existe titlul de
creanþã bugetarã‚ creanþa bugetarã sã fie exigibilã,
dreptul statului de a începe executarea silitã sã nu se fi
prescris. Executarea silitã se poate întinde asupra tuturor
veniturilor ºi bunurilor proprietate a debitorului,
urmãribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se
efectueazã numai în mãsura necesarã pentru realizarea
creanþelorfiscale ºi a cheltuielilor de executare.
Potrivit art.145 din Codul de procedurã fiscalã,
executarea silitã începe prin comunicarea unei somaþii,
însoþitãde un exemplar al titlului executoriu, în care i se
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notificã debitorului cã are obligaþia sã efectueze plata
sumelor datorate în termen de 15 zile, iar în caz contrar
nu se stinge debitul, se continuã mãsurile de executare
silitã. Somaþia cuprinde urmãtoarele elementele:
numãrul dosarului de executare; suma pentru care se
începe executarea silitã; termenul în care cel somat
urmeazã sã plãteascã suma prevãzutã în titlul executoriu,
precum ºi indicarea consecinþelornerespectãrii acesteia.
Somaþia este obligatorie ºi trebuie comunicatã
debitorului astfel: prin poºtã, la domiciliul sau la sediul
debitorului, dupã caz, cu scrisoare recomandatã cu
confirmare de primire; prin executorii bugetari, potrivit
dispoziþiilor Codului de procedurã civilã privind
comunicarea citaþiilor ºi a altor acte de procedurã; prin
prezentarea celui somat ºi primirea somaþiei de cãtre
acesta sub semnãturã, ca urmare a înºtiinþãrii prin alte
mijloace, cum sunt fax, telefon, e-mail, dacã se asigurã
transmiterea textului actului ºi confirmarea primirii
acestuia. Dovada comunicãrii somaþiei trebuie sã fie
înscrisã imediat în evidenþele organului de executare,
urmând a fi pãstratã la dosarul de executare. În toate
actele de executare silitã trebuie sã se indice titlul
executoriu ºi sã se arate natura ºi cuantumul debitului ce
face obiectul executãrii. În cadrul procedurii de
executare silitã se pot folosi succesiv sau concomitent
modalitãþile de executare silitã. Executarea silitã se
desfãºoarã pânã la stingerea creanþelorfiscale înscrise în
titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalitãþilor de
întârziere ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit
legii prin acesta, precum ºi a cheltuielilor de executare.
5. Modalitãþi
de executarea silitã a
creanþelorfiscale
Alegerea formei concrete de executare este la
latitudinea organului de executare care desigur, va
aprecia asupra celei mai rapide ºi mai puþin costisitoare
modalitãþide recuperare a datoriilor cãtre buget.
Astfel, executare silitã se poate efectua, potrivit
prevederilor Codului de procedurã fiscalã, asupra:
a) Bunurilor mobile ale debitorului. Este forma
de executare silitã indirectã care se realizeazã prin
urmãrirea ºi valorificarea oricãror bunuri mobile pe care
debitorul le deþine în proprietate. Executarea silitã a
bunurilor mobile se face prin sechestrarea º i
valorificarea acestora chiar dacã acestea se aflã la un terþ.
Nu se va proceda la sechestrarea bunurilor dacã prin
valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decat
cheltuielile executãrii silite. Valorificarea bunurilor se
realizeazã fie prin vânzare, fie potrivit înþelegerii

pãrþilor, fie prin vânzare la licitaþie.
b) Bunurilor imobile ale debitorului. Se
realizeazã prin vânzarea bunurilor aflate în proprietatea
debitorului, fiind o modalitate mult mai complexã de
executare silitã. Sechestrul aplicat asupra bunurilor
imobile de cãtre executorul fiscal constituie ipotecã
legalã, care conferã creditorului fiscal în raport cu alþi
creditori aceleaºi drepturi ca ºi dreptul la ipotecã, în
sensul prevederilor dreptului comun. De reþinut este
faptul cã nu poate fi supus executãrii silite spaþiulminim
de locuit de debitor ºi familia sa, stabilit în conformitate
cu normele legale în vigoare. Aceastã dispoziþienu este
aplicabilã în cazurile în care executarea silitã se face
pentru stingerea creanþelor fiscale rezultate din
sãvârºirea de infracþiuni. Pentru asigurarea încasãrii
creanþelor fiscale organele de executare silitã abilitate
pot institui mãsuri asigurãtorii prin care se vor
indisponibiliza bunurile. Executarea silitã imobiliarã se
întinde de drept ºi asupra bunurilor accesorii bunului
imobil prevãzut de Codul Civil. Bunurile accesorii nu
pot fi urmãrite decât odatã cu imobilul.
c) Altor bunuri - art. 157 Cod procedurã fiscalã
vizeazã executarea silitã a fructelor neculese ºi a
recoltelor prinse de rãdãcini, care sunt ale debitorului, ºi
care se efectueazã potrivit regulilor aplicabile executãrii
silite a bunurilor imobile, iar pe de altã parte, executarea
silitã a ansamblurilor de bunuri.
d) Sumelor ce se cuvin debitorilor (executarea
silitã prin poprire). Poprirea ca formã de executare silitã
prezintã o serie de avantaje practice, care o fac
preferabilã altor forme de executare, astfel poprirea se
relizeazã printr-o procedurã simplã, reduce considerabil
riscurile de neîncasare a sumei datorate (comparativ cu
celelalte forme de executare silitã, iar reaua - credinþã
poate interveni mai greu).
Poprirea presupune de regulã, existenþa a trei
raporturi juridice:
- raportul juridic dintre organul fiscal ºi
contribuabil, din care ia naºtere creanþafiscalã;
- raportul juridic dintre debitorul urmãrit ºi
terþul poprit care se caracterizeazã prin faptul cã terþul
este dator faþãde debitorul urmãrit;
- raportul juridic dintre creditorul urmãrit ºi
terþul poprit prin care cel din urmã trebuie sã plãteascã
sumele datorate debitorului, în limitele acoperirii
creanþeipentru care s-a înfiinþatpoprirea.
Art. 149 din Codul de procedurã fiscalã,
reglementând executarea silitã a sumelor ce se cuvin
debitorilor, stabileºte cã sunt supuse executãrii silite

prin poprire orice sume urmãribile reprezentând venituri
ºi disponibilitãþi bãneºti în lei ºi în valutã, titluri de
valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deþinute
ºi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de cãtre terþe
persoane sau pe care aceºtia le vor datora ºi/sau deþineîn
viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.
Înfiinþarea popririi asupra veniturilor deþinute
sau datorate unui debitor fiscal de cãtre un terþ, se face
prin comunicarea cãtre terþul debitor a unei adrese de
înfiinþare a popririi, prin care se comunicã valoarea
creanþei fiscale ºi titlurile executorii din care rezultã
creanþa fiscalã respectivã. Dupã înfiinþarea popririi,
terþulpoprit este obligat:
- sã plãteasca, de îndatã sau dupã data la care
creanþa devine exigibilã, organului fiscal, suma reþinutã
ºi cuvenitã, în contul indicat de organul de executare;
- sã indisponibilizeze bunurile mobile
necorporale poprite, înºtiinþând despre aceasta, organul
de executare.
6.
Suspendarea, întreruperea sau
încetarea executãrii silite
a) Suspendarea constã, în oprirea temporarã a
executãrii ºi poate intervenii în urmãtoarele situaþii
(art.148 Cod procedurã fiscalã):
-când suspendarea a fost dispusã de instanþasau
de creditor, în condiþiilelegii;
-la data comunicãrii aprobãrii înlesnirii la platã,
în condiþiilelegii;
- suspendarea se poate dispune pe o perioadã de
cel mult 6 luni în cazuri excepþionale ºi doar o singurã
datã pentru acelaºi debitor, prin Hotãrâre a Guvernului.
De menþionateste faptul cã odatã cu cererea de
suspendare, debitorul indicã bunurile libere de orice
sarcini oferite în vederea sechestrãrii, sau alte garanþii
prevãzute de lege, la nivelul sumei pentru care s-a
început executarea silitã. Suspendarea nu se aplicã în
cazul în care valoarea bunurilor deja sechestrate de
creditorul fiscal acoperã valoarea creanþeipentru care s-a
început executarea silitã prin poprire.
b) Întreruperea executãrii silite reprezintã o
cauzã obiectivã de oprire a acestei executãri. Executarea
silitã se întrerupe în cazurile prevãzute expres de lege.
Executarea silitã nu se întrerupe pe perioada în care un
contribuabil este declarat insolvabil.
c) Executarea silitã înceteazã dacã:
1) s-au stins integral obligaþiile fiscale
prevãzute în titlul executoriu, inclusiv obligaþiilede platã
accesorii, cheltuielile de executare ºi orice alte sume
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stabilite în sarcina debitorului;
2) a fost desfiinþat titlul executoriu ºi în alte
cazuri expres prevãzute de lege. De asemenea, Codul de
procedurã fiscalã stabileºte ºi alte modalitãþide stingere
a creanþelor fiscale, º i anume: insolvabilitatea,
deschiderea procedurii insolvenþei, anularea creanþelor
fiscale.
Mãsurile de executare silitã aplicate se ridicã
prin decizie întocmitã în cel mult 2 zile de la data la care
a încetat executarea silitã, de cãtre organul de executare.
În cazul în care popririle înfiinþate de organul
de executare genereazã imposibilitatea debitorului de aºi continua activitatea economicã, cu consecinþesociale
deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea
debitorului ºi þinând seama de motivele invocate de
acesta, fie suspendarea temporarã totalã, fie
suspendarea temporarã parþialã a executãrii silite prin
poprire. Suspendarea se poate dispune pentru o perioada
de cel mult 6 luni de la data comunicãrii cãtre bancã sau
alt terþ poprit a suspendãrii popririi de cãtre organul
fiscal.
7. Prescriptia dreptului de a cere executarea silitã a creantelor fiscale
În ceea ce priveþte legea aplicabilã prescripþiei
extinctive, subliniez faptul cã, în dreptul nostru,
prescripþia extinctivã este o chestiune de fond, iar nu de
procedurã, astfel încât legea aplicabilã prescripþiei este
legea care guverneazã fondul dreptului, iar nu lex fori.
Aceastã soluþie prevãzutã, de altfel, în art. 147
din Legea nr. 105/1992 privitoare la raporturile de drept
internaþional privat (,,Prescripþia extinctivã a dreptului
la acþiune este supusã legii care se aplicã dreptului
subiectiv însuþi) este menþinutã ºi de dispoziþiile art.
2633 din Noul Cod civil. Prin urmare, în funcþie de
natura dreptului subiectiv civil primar, legea aplicabilã
prescripþiei poate fi, dupã caz, lex personalis, lex
contractus, lex loci delicti commissi, lex loci laesionis,
lex rei sitae, etc.).
În afara prescripþiei de drept material, în
legislaþia fiscalã este reglementatã ºi prescripþia de drept
procesual fiscal þi anume prescripþia dreptului de a cere
executarea silitã a titlurilor executorii emise pentru
creanþele fiscale scadente þi neachitate de bunã voie.
Astfel, dreptul statului de a executa silit titlul de creanþã
fiscalã având ca obiect patrimonial sumele datorate
bugetului de stat se stinge prin prescripþie, dacã nu a fost
exercitat în termenul prevãzut de lege. Împlinirea
termenului de prescripþie a obligaþiei fiscale duce la
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stingerea dreptului statului de a urmãri încasarea
veniturilor bugetare. Sediul reglementãrii prescripþiei
extinctive în dreptul procesual fiscal îl regãsim tot în
dispoziþiile Codului de procedurã fiscalã, în art.131-135.
Prescripþia extinctivã în materie contravenþionalã,
respectiv prescripþia executãrii sancþiunilor contravenþionale reprezintã acea cauzã care înlãturã rãspunderea
contravenþionalã, ca urmare a nesancþionãrii
contravenientului în termenul stabilit de lege.
Prescripþia extinctivã în materia dreptului fiscal
reprezintã stingerea dreptului subiectiv fiscal, respectiv a
creanþei fiscale de orice fel, din cauza nevalorificãrii lui
în termenul prevãzut de lege. Sediul reglementãrii îl
regãsim în Codul de procedurã fiscalã care dezbate în
douã capitole distincte: prescripþia dreptului de a stabili
obligaþii fiscale þi prescripþia dreptului de a cere
executarea silitã. O particularitate a prescripþiei
extinctive în aceastã ramurã a dreptului, care se cere a fi
subliniatã, este aceea cã deþi termenul general de
prescripþie este de 3 ani, acest termen în materie fiscalã
este de 5 ani, cu excepþia cazurilor în care se dispune
altfel (legea dispune altfel, de exemplu, în caz de
infracþiuni fiscale, evaziunea fiscalã, când termenul este
de 10 ani).
Potrivit art.131 Cod procedurã fiscalã, dreptul
organului fiscal de a porni executarea silitã a creanþelor
fiscale reprezentând impozite ºi taxe se prescrie în
termen de 5 ani; termenul curge de la data de 1 ianuarie a
anului urmãtor celui în care a luat naºtere acest drept.
Prin urmare, organul fiscal este în imposibilitatea de a mai urmãri ºi de a executa silit bunurile þi
veniturile contribuabilului debitor dacã s-au scurs cei 5
ani de la momentul în care a fost stabilitã creanþa fiscalã.
Cu titlu de exemplu privind calculul termenului de
prescripþie, o amendã aplicatã în luna iunie 2007 se
prescrie în ianuarie 2013, termenul socotindu-se
începând cu luna ianuarie 2008. De reþinut însã cã dacã
contribuabilul achitã datoria dupã ce s-a împlinit
termenul de prescripþie, sumele de bani nu se restituie.
Teoretic, în cazul în care nu se achitã, spre exemplu, o
amendã contravenþionalã în termen de 5 ani, organul
fiscal nu mai are dreptul sã pretindã plata acesteia ºi,
deci, sã treacã la executarea silitã prin poprire asupra
veniturilor sau vânzarea unor bunuri aparþinînd
debitorului. În cazul în care totuºi organul de executare ar
trece la executarea silitã a unor creanþe fiscale prescrise,
contribuabilul poate recurge la contestaþia la executare
pe cale judecatoreascã, invocând în faþa instanþei de
judecatã prescripþia.

În practicã, însã, de cele mai multe ori, apar
situaþii care întrerup curgerea termenului de prescripþie,
astfel încât calculul termenului se reia de la momentul în
care intervine situaþia respectivã. O astfel de situaþie
care întrerupe termenul de prescripþie ºi care este
prevãzut în Codul de procedurã fiscalã este, de regulã,
iniþierea de cãtre organul fiscal a unui act de executaresomaþie, titlu executoriu, poprire, sechestru, vânzare la
licitaþie etc. Practic, ori de câte ori organul fiscal emite
orice act de executare, termenul de prescripþie, aºa cum
am arãtat, se întrerupe ºi începe sã curgã un nou termen
de prescripþie. Aºadar, numai în situaþia în care organul
de executare manifestã pasivitate existã „ºansa" de a
opera prescripþia. O altã situaþie apreciatã de legiuitor ca
fiind o cauzã de întrerupere a executãrii este cea în care
însuºi contribuabilul iºi achitã parþial obligaþia (impozit,
taxa sau amendã contravenþionalã) stabilitã de organul
fiscal ori recunoaºte în orice alt mod datoria pe care o
are. De asemenea, ºi în acest caz un nou termen de
prescripþie începe sã curgã de la data în care s-a
îndeplinit actul respectiv - plata obligaþiei parþiale sau
recunoaº terea datoriei. Organele fiscale care
administreazã creanþe fiscale sunt abilitate sã ducã la
îndeplinire mãsurile asiguratorii þi sã efectueze
procedura de executare silitã.
8. Competenþa în cadrul executãrii silite a
creanþelor fiscale
,,Pentru efectuarea procedurii de executare
silitã este competent organul de executare în a cãrui
razã teritorialã se gãsesc bunurile urmãribile,
coordonarea întregii executãri revenind organului de
executare în a cãrui razã teritorialã îºi are domiciliul
fiscal debitorul sau organul de executare competent”.
(art.136 alin. 5 Cod procedurã fiscalã). În cazul în care
executarea silitã se face prin poprire, aplicarea mãsurii
de executare silitã se face de cãtre organul de executare
coordonator. Procedura fiscalã stabileºte cã orice
persoanã interesatã, care demonstreazã cã are un interes,
poate face contestaþieîndreptatã împotriva mãsurilor de
executare silitã, oricãrei modalitãþi a executãrii silite –
poprire, decontare bancarã, executare silitã asupra
bunurilor mobile sau a celor imobile, a fiecarui act de
executare silitã efectuat de organele de executare
competente, refuzul organului de executare silitã de a
îndeplini un act de executare, în conditiile legii, dar ºi
împotriva titlurilor executorii.
Asemeni prevederilor dreptului comun ºi în
cazul contestaþieila executarea silitã exercitatã conform

Codului de procedurã fiscalã, dupã obiectul contestaþiei,
acesta poate fi o contestaþiela executarea propriu-zisã (se
contestã orice acte de executare sau chiar executarea
silitã în întregime), o contestaþie la titlul–prin care se
contestã chiar titlul executoriu în temeiul cãruia a fost
pornitã executarea. Materia contestaþiei la executare o
gãsim reglementatã în art.172-174 din Codul de
procedurã fiscalã, care poate fi folositã de persoanele
interesate împotriva titlului executoriu de asemeni ca ºi
în procedura civilã de persoanele interesate atunci când
organele de executare fiscalã se abat de la propriile reguli
ale Codului de procedurã fiscalã.
Textul art.172 alin.3 Codul de procedurã fiscalã
face precizarea cã aceastã formã de contestaþiese referã
la acele titluri care nu sunt pronunþate de instanþe
judecãtoreºti sau de organe cu activitate jurisdicþionalã,
ci la titluri emise doar în condiþii speciale ale codului
fiscal (Legea nr.571/2003 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare) ºi ale celui de procedurã fiscalã (Ordonanþa
Guvernului nr.92/2003, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare). Art.173 alin.2 stiplueazã cã, contestaþiapoate
fi introdusã ºi de o terþãpersoanã care pretinde un drept
real de proprietate sau un alt drept real asupra bunului,
contestaþiaputând fi introdusã cel mai târziu în termen de
15 zile dupã efectuarea executãrii. Reglementând
contestaþia la executare în materie fiscalã, norma
specialã îºi gãseºte aplicabilitatea potrivit principiului
,,specialia generalibus derogant”.
Dispoziþiiledin procedura civilã sunt aplicabile
în completare, acolo unde legea specialã (Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare) nu cuprinde prevederi speciale de soluþionare
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a contestaþieila executare. Contestaþiapoate fi înaintatã
de cãtre debitorul urmãrit, creditorul urmãritor, terþul
poprit, în cazul popririi sau orice altã persoanã vãtãmatã
prin aplicarea acestei proceduri, se judecã în procedurã
de urgenþã.Natura ºi calificarea contestaþieila executare
depinde de modul în care titularul înþelege sã se
foloseascã de acest mijloc procedural, însã, în principal,
se urmãreºte anularea unor acte sau mãsuri de executare
vizate ca nelegale, deºi în unele ipostaze poate fi
calificatã ca un mijloc procedural mixt. În toate cazurile
are fizionomia unei cãi de atac pentru cã, uzând de ea,
contestatorul urmãreºte desfiinþarea unei hotãrâri
judecãtoreºti sau alt act jurisdicþional, respectiv
desfiinþareaunor mãsuri execuþionale.
Având în vedere titlul executoriu, pe de o parte,
ºi analizând contestaþia la executare, pe de altã parte,
dacã discutãm de calificarea ei ca o cale de atac, trebuie
avut în vedere cã în cãile de atac se vizeazã soluþia pe
fond ce urmeazã a fi pronunþatã, adicã dezlegarea
raportului juridic de drept material, sunt aduse în
discuþie problemele legate de modul de soluþionare al
pricinii, iar procedural, acte ºi mãsuri care au dus la
elaborarea hotãrârii. Contestaþiala executare este o cale
incidentalã care trebuie sã se distanþeze de litigiul
propriu-zis. Ea priveºte exclusiv exercitarea, iar atenþia
trebuie îndreptatã într-acolo încât sã nu se aducã
atingere caracterului de lucru judecat al titlului
executoriu, oricare ar fi acesta. Prin contestaþia la
executare se urmãreºte un alt obiect ºi anume
regularitatea actelor de urmãrire silitã, nicidecum
legalitatea ºi temeinicia soluþiei pronunþate de instanþe
asupra fondului. Apãrãrile privind fondul sunt admise
atunci când titlul executoriu nu este emis de o instanþã
judecãtoreascã.
În materie fiscalã, chiar existã o dispoziþieclarã
în ce priveºte terþulcontestator care invocã un drept real
asupra bunului pus sub urmãrire -art.173, alin.3 Cod
procedurã fiscalã, care oferã posibilitatea atacãrii
fondului ºi readucerii lui în discuþie, în sensul cã cel deal treilea poate sã-ºi realizeze dreptul pe calea unei cereri
separate, potrivit dreptului comun. Aici existã
posibilitatea clarificãrii potrivit dreptului material ºi nu
al celui procesual care priveºte executarea silitã în sine.
Cadrul procesual al contestaþieila executare nu este unul
între pãrþile procesului, pentru cã pot figura ºi terþii,
aceºtia promovând contestaþia la executare atunci când
justificã un interes.
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9. Diferenþe între titlu de creanta º i titlu
executoriu
Existã, conform dispoziþiilor legale þi a
jurisprudenþei, o diferenþã de regim juridic care se referã
la procedura de contestare, temeiul legal al acesteia þi
bineînþeles instanþa competentã material. Din
interpretarea prevederilor Codului de procedurã fiscalã
rezultã cã un act administrativ fiscal a cãrui creanþã
fiscalã a ajuns scadentã, dobândeþte statutul unui titlu
executoriu având un regim juridic distinct de cel al
actului administrativ fiscal. Prin urmare: dacã titlul de
creanþã ºi orice act administrativ fiscal, pot fi contestate
la organul fiscal competent potrivit regulilor stabilite
prin art.205 þi urm. din Codul de procedurã fiscalã, titlul
executoriu poate fi contestat urmând procedura stabilitã
prin art. 172 din acelaþi act normativ, instanþa
competentã material sã judece contestaþia fiind
judecãtoria, ca instanþã de executare;
Este incotestabil faptul cã atunci când titlul de
creanþã devine titlu executoriu þi este pus în executare,
contestaþia la executare va avea ca obiect numai
aspectele formale ale executãrii, inclusiv titlul
executoriu, fãrã însã a se putea antama fondul acestuia,
care reprezintã de altfel fondul titlului de creanþã fiscalã
ºi care putea fi analizat numai în procedura specialã
reglementatã de Codul de procedurã fiscalã. Deci, actul
administrativ fiscal þi titlul executoriu sunt douã acte
juridice distincte þi cu regimuri juridice diferite. Este
adevãrat cã titlul de creanþã, ºi orice alt act administrativ
fiscal, poate fi contestat la organul fiscal competent
potrivit regulilor de la art.205 þi urm. Codul de procedurã
fiscalã, dar aceastã procedurã nu este aplicabilã ºi în ceea
ce priveþte contestarea executãrii titlurilor executorii.
Când titlul de creanþã devine titlu executoriu þi este pus
în executare, contestaþia la executare va avea ca obiect
numai aspectele formale ale executãrii, inclusiv titlul
executoriu, fãrã însã a se putea antama fondul acestuia,
care reprezintã, de altfel, fondul titlului de creanþã fiscalã
ºi care putea fi analizat numai în procedura specialã
reglementatã de Codul de procedurã fiscalã.
10. Aspectele executãrii silite a creanþelor
fiscale în unele þãri europene
Aplicarea procedurilor de executare silitã diferã
de la o þarã la alta în funcþie de experienþa practicatã,
evaluarea riscurilor, etc.

În Olanda, contribuabili achitã voluntar
obligaþiile în proporþie de 95 % ceea ce face ca
executarea silitã sã se aplice numai în cazul a 5 % din
creanþele bugetare. Executarea silitã se face prin
poprirea conturilor bancare þi a terþilor, dar þi prin
sechestrarea bunurilor mobile þi imobile. Pentru
contribuabili buni platnici, care întâmplãtor nu-þi achitã
obligaþiile bugetare, executarea silitã se concretizeazã în
mãsuri mai blânde, iar pentru contribuabili rãu platnici
care nu îþi achitã în mod repetat obligaþiile bugetare,
executarea silitã îmbracã forme extrem de severe. În
procesul executãrii silite nu existã etapa confirmãrii
primirii somaþiei, întrucât prin lege, aceasta se considerã
a fi primitã de debitor. Asfel, debitorul în apãrarea sa
trebuie sã dovedeascã neprimirea somaþiei. Pentru
constrângerea contribuabililor care nu plãtesc la timp
obligaþiile, sau pentru stimularea celui care se
conformeazã voluntar, administraþia fiscalã a emis
reglementãri specifice care se referã la:
- disconturi pentru cei care plãtesc obligaþiile
bugetare la timp sau în avans;
- obligativitatea de platã lunarã ºi nu trimestrialã;
- perceperea de dobânzi asupra sumelor
datorate þi plãþilor cu întârziere;
În Polonia administraþia fiscalã colecteazã ºi
executã silit creanþele fiscale, atât ale bugetului de stat
þi ale bugetelor asigurãrilor sociale, cât þi ale bugetelor
locale. Este semnificativ faptul cã în aceastã þarã
executarea silitã este privitã ca o înfrângere atât pentru
contribuabili, pentru cã nu au fost capabili sã-þi
plãteascã la timp obligaþiile bugetare, cât þi pentru
administraþia fiscalã care nu a reuþit sã-l ajute pe
contribuabil sã administreze cu eficacitate obligaþiile
bugetare þi sã le plãteascã la timp. Principalele
modalitãþi de executare silitã în Polonia sunt: poprirea þi
sechestrul bunurilor care se face prin aplicarea unei
þtampile pe bunurile ce fac obiectul sechestrului, iar
proprietarul nu le poate înstrãina. De asemenea existã o
listã a contribuabililor care nu au plãtit la timp toate
taxele þi care este editatã automat de sistemul
informatic. Astfel, contribuabilului restanþier i se trimite
înþtiinþare de platã, iar dacã în termen de 7 zile nu
plãteþte, departamentul de evidenþã emite un titlu
executoriu, pe care îl transmite serviciului de executãri
silite.
În Ungaria executarea silitã se face prin fie prin
poprirea conturilor (prin încasarea în numerar), fie prin
sechestrarea bunurilor mobile þi imobile, dispusã prin

hotãrâre a autoritãþilor fiscale, în cazul datoriilor ce
depãþesc cca. 2000 de euro; reþinerea unei sume de
natura T.V.A. de rambursat; obligaþia de platã a altor
persoane; valorificarea bunurilor sechestrate prin
licitatie sau fãrã licitaþie.
Franþa a adus în administraþia fiscalã
experimentul celor 19 poli de executare creat ca rãspuns
pe linie organizatoricã la problemele concrete
identificate în cadrul activitãþilor de colectare.
Scopul înfiinþãrii polilor de executare este
soluþionarea rapidã a dosarului de executare silitã, fie în
sensul de realizare a creanþei, fie în sensul constatãrii cã
nu se mai poate face nimic pentru recuperarea acestei
creanþe þi trecerea ei în stare de insolvabilitate. Principiul
polului de executare este de a separa obligaþia curentã de
obligaþia aflatã în executare silitã pentru contribuabilii
dificili. În cadrul experimentului s-a stabilit cã restituirea
dosarului la administraþia fiscalã se face la finalizarea sa,
prin încasarea creanþei sau prin trecerea acesteia ca
insolvabilã.
11. Scurte concluzii
Izvorul creanþei fiscale va fi întotdeauna legea
sau actul normativ cu valoare de lege ce instituie þi
reglementeazã un venit al bugetului de stat. Prin lege se
stabilesc categoriile de persoane fizice sau juridice ce
datoreazã bugetului de stat venitul respectiv. Beneficiarã
a creanþei fiscale este întreaga societate, deþi calitatea de
creditor o are statul. Scopul instituirii unilaterale de cãtre
stat a acestei obligaþii fiind realizarea veniturilor
bugetului de stat, deci a fondului general de dezvoltare a
societãþii, aceasta având, în final, calitatea de beneficiarã
a sumelor ce fac obiectul creanþei fiscale, fiind, în
prezent, unica formã în care statele moderne percep
veniturile datorate bugetului de stat.
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Stabilizarea sistemelor bancare:
aspecte juridice privind
mecanismul bãncii - punte ºi
transferul în
proprietate publicã temporarã
în legislaþia Regatului Unit al
Marii Britanii
Rezumat: în ultimii ani, în contextul crizei
financiare, jurisdicþiile europene au adoptat anumite
mãsuri cu caracter de noutate în legãturã cu
restructurarea instituþiilor de credit, având ca scop
consolidarea cadrului juridic privind intervenþia
timpurie ºi de soluþionare a situaþiei instituþiilor de
credit în dificultate, în concordanþã cu cele mai bune
practici internaþionale. Una dintre cele mai importante
mãsuri de restructurare pe care diverse legislaþii
europene le pun în prezent la îndemâna autoritãþilor
I. Scurt istoric

N

oþiunea de bancã-punte a apãrut în
Statele Unite prin Competitive
Equality Banking Act, adoptat în anul
1987, care a pus acest instrument la dispoziþia Federal
Deposit Insurance Corporation (FDIC) pentru
soluþionareaacelor situaþiiîn care achiziþionareaîn timp
util a unei instituþii de credit în dificultate nu putea fi
realizatã din cauza lipsei de oferte din partea unor
cumpãrãtori din sectorul privat. Prin mecanismul
bãncii-punte se realizeazã transferul activelor ºi
pasivelor de la instituþia de credit în dificultate
financiarã cãtre o instituþie de credit nouã, înfiinþatã în
acest scop de cãtre FDIC ºi care, având prin excelenþãun
caracter temporar, funcþioneazã pânã în momentul
vânzãrii sale cãtre un terþcumpãrãtor din sectorul privat,
la o datã ulterioarã. Acest fapt conduce la furnizarea
neîntreruptã a serviciilor bancare pentru clienþi,
acordându-se FDIC suficient timp pentru a evalua ºi a
oferi banca spre vânzare. În perioada 1987-1994 FDIC a
folosit acest instrument de stabilizare în 10 situaþii,prin
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competente îl constituie mecanismul bãncii-punte.
Expunerea de mai jos îºi propune sã înfãþiºeze unele
dintre aspectele esenþiale de naturã juridicã care sunt
reglementate în legislaþia britanicã privind banca-punte
ºi care au devenit ulterior puncte de referinþãpentru alte
reglementãri europene în materie.
Cuvinte-cheie: restructurare bancarã; bancã-punte;
transfer în proprietate publicã.
înfiinþareaa 32 de bãnci-punte în care au fost plasate 114
bãnci cu active însumând circa 90 miliarde de dolari.
II. Noþiuneade bancã-punte în legislaþia
Regatului Unit
În Regatul Unit, The Banking Act adoptat în
2009 (denumit în continuare ”Actul”) a instituit un
regim special de soluþionare a situaþiei instituþiilor de
credit aflate în dificultate financiarã. Regimul special de
soluþionare este format din mãsurile de stabilizare,
procedura insolvenþeibancare ºi procedura administrãrii
bancare (speciale). Cele trei mãsuri de stabilizare sunt (i)
transferul cãtre un achizitor din sectorul privat, (ii)
transferul cãtre o bancã-punte ºi (iii) transferul în
proprietate publicã temporarã (secþiunea1 din Act).
Prezentul studiu are ca obiect prezentarea unor
aspecte în legãturã cu a doua mãsurã de stabilizare,
respectiv transferul cãtre o bancã-punte. Potrivit
secþiunii 12 din Act, transferul cãtre o bancã-punte
reprezintã transferul total sau parþialal unei instituþii de
credit cãtre o companie deþinutã integral de Banca
Angliei.

III.1.Condiþii
1.1.Condiþii generale
Actul aratã cã orice mãsurã de stabilizare poate
fi adoptatã în privinþaunei instituþiide credit, numai în
cazul în care Financial Services Authority (FSA)
apreciazã cã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii: (i)
instituþiade credit nu mai îndeplineºte sau este posibil sã
nu mai îndeplineascã condiþiile prevãzute la secþiunea
41 alin.1 din Financial Services and Markets Act 20001;
(ii) este rezonabil sã se considere cã nu vor fi luate
mãsurile necesare de cãtre bancã sau în privinþabãncii,
astfel încât instituþia de credit sã îndeplineascã
condiþiilemenþionateanterior.
1.2. Condiþii speciale
Banca Angliei poate lua o mãsurã de
stabilizare, inclusiv de transfer cãtre o bancã-punte,
numai dacã apreciazã cã, având în vedere interesul
public, luarea mãsurii este necesarã pentru: (i)
stabilitatea sistemului financiar al Regatului Unit; (ii)
menþinerea încrederii publicului în stabilitatea
sistemului bancar; sau (iii) protecþia deponenþilor.
Înainte de a decide cu privire la îndeplinirea primei
condiþii, Banca Angliei trebuie sa consulte FSA si
Trezoreria (secþiunea8 din Act).
2. Procedura transferului de active ºi
pasive cãtre banca-punte.
În scopul realizãrii transferului, Banca Angliei
emite una sau mai multe decizii de transfer de
proprietate (active ºi pasive). Din interpretarea secþiunii
34 din Act, rezultã cã transferul produce efecte în
virtutea deciziei Bãncii Angliei, fãrã încheierea vreunui
contract între banca-punte ºi instituþia de credit de la
care se transferã activele º i pasivele (transfer
administrativ). Transferul activelor ºi pasivelor produce
efecte în ciuda oricãrei restricþii care are rezulta din
contract, lege sau în orice alt mod, inclusiv o condiþiede
consimþãmânt.
Potrivit secþiunii 37 din Act, o autorizaþie în
legãturã cu orice activ sau pasiv transferat prin decizia
de transfer de proprietate va continua sã aibã efect în
ciuda transferului. Prin autorizaþie se înþelege
permisiunea, aprobarea sau orice alt document permisiv
în legãturã cu orice activ sau pasiv transferat.
Decizia de transfer de active ºi pasive poate
prevedea cã banca-punte (transferee) sã fie consideratã,
pentru orice scop având legãturã cu transferul, ca fiind
aceeaºi persoanã cu instituþia de credit de la care se
transferã (transferor). Decizia de transfer poate
prevedea, de asemenea, ca contractele încheiate de
instituþia de la care se transferã sã fie considerate ca

fiind încheiate de banca-punte, precum ºi faptul cã
procedurile judiciare referitoare la orice activ sau pasiv
transferat sã fie continuate în relaþie cu banca-punte
(secþiunea36 din Act).
O altã dispoziþieare ca scop prevenirea aplicãrii
clauzelor contractuale referitoare la cazurile de
nerespectare a obligaþiilor(events of default). Clauza de
event of default este definitã ca fiind acea prevedere
dintr-un contract conform cãreia, în cazul producerii
unui eveniment sau a unei situaþiispecificate, contractul
este considerat terminat, modificat sau înlocuit, ori se
naºte dreptul de a solicita terminarea, modificarea sau
înlocuirea contractului, sau o sumã de bani devine
datoratã sau înceteazã sã mai fie datoratã etc. Ca atare,
decizia Bãncii Angliei de transfer de active ºi pasive
poate prevedea în mod expres cã decizia de transfer nu
va fi luatã în considerare în aprecierea faptului dacã o
clauzã de default este aplicabilã sau nu (secþiunea38 din
Act).
3. Obligaþiide notificare si raportare
Îndatã dupã emiterea deciziei de transfer, Banca
Angliei transmite o copie a deciziei cãtre instituþia de
credit în cauzã, Trezorerie ºi FSA. De asemenea, îndatã
dupã emitere, Banca Angliei publicã o copie pe pagina sa
de internet ºi în douã ziare alese de Banca Angliei pentru
a maximiza probabilitatea ca decizia sã ajungã la
cunoºtinþa persoanelor posibil sa fie afectate. Trezoreria
transmite Parlamentului o copie dupã decizia primitã
(secþiunea41 din Act).
Banca Angliei trebuie sã raporteze cãtre The
Chancellor of the Exchequer despre activitãþile bãnciipunte. Primul raport trebuie întocmit imediat dupã
încheierea unui an de la data transferului, apoi câte un
raport dupã încheierea fiecãrui an. The Chancellor of the
Exchequer trebuie sã depunã o copie dupã fiecare raport
la Parlament (secþiunea80).
4. Regimul bãncii reziduale
Prin bancã rezidualã se înþelege instituþia de
credit a cãrei activitate a fost transferatã, total sau parþial,
cãtre o bancã-punte, conform secþiunii12 alin.2 din Act.
Banca rezidualã are obligaþia ca, în schimbul unei
contraprestaþii rezonabile, sã furnizeze acele servicii ºi
facilitãþi care sunt necesare pentru a permite bãnciipunte sã desfãºoare în mod efectiv activitatea care i-a
fost transferatã (secþiunile63 ºi 64 din Act).
Ulterior transferului unei pãrþia activitãþiicãtre
o bancã-punte, banca rezidualã intrã în procedura
administrãrii bancare speciale. În acest scop, Banca
Angliei adreseazã instanþei o cerere pentru pronunþarea

Condiþiile respective se referã la statutul juridic, sediul, persoane aflate în relaþii speciale cu instituþia de credit, resurse adecvate, reputaþia
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hotãrârii de instituire a procedurii de administrare
bancarã. Cererea poate fi formulatã dacã Banca Angliei
apreciazã cã banca rezidualã este sau este probabil cã va
fi în incapacitate de a-ºi plãti datoriile ca urmare a
deciziei de transfer de active si pasive cãtre banca punte
(secþiunile136, 142 ºi 143 din Act).
Prin hotãrârea judecãtoreascã (ordinul) de
instituire a procedurii de administrare bancarã specialã,
instanþa desemneazã o persoanã ca administrator al
bãncii reziduale. Numai persoana care are calitatea de
practician în insolvenþã este eligibilã pentru a fi
desemnatã ca administrator al bãncii reziduale
(secþiunea141 din Act).
Administratorul bancar are ca obiectiv prioritar
sã asigure cã banca rezidualã furnizeazã serviciile ºi
facilitãþile care suntnecesare, în opinia Bãncii Angliei,
pentru ca banca-punte sã îºi poatã desfãºura în mod
efectiv activitatea. Administratorul bancar trebuie sã
rãspundã la orice solicitare din partea Bãncii Angliei de
a încheia un contract prin care banca rezidualã sã
furnizeze servicii ºi facilitãþi cãtre banca-punte
(secþiunea138 alin.4 din Act).
Obligaþiade îndeplinire a obiectivului prioritar
al administrãrii bancare înceteazã în momentul în care
Banca Angliei transmite administratorului special o
notificare despre faptul cã banca rezidualã nu mai este
necesarã bãncii-punte, denumitã Notificare de
Îndeplinire a Obiectivului 1 (secþiunea 139 alin.1 din
Act).
Pânã în momentul în care Banca Angliei
transmite notificarea de îndeplinire a obiectivului
prioritar, administratorului bancar îi revine obligaþiade
a furniza Bãncii Angliei informaþiile solicitate de
aceasta ºi sã îi acorde accesul la evidenþele bãncii
reziduale. De asemenea, administratorul trebuie sã
furnizeze informaþii ºi sã asigure accesul la evidenþe la
solicitarea bãncii-punte. În plus, administratorul bancar
are obligaþia de a informa banca-punte ºi de a-i da
posibilitatea de a participa la orice discuþie dintre
administratorul bancar ºi altã persoanã care are, sau ar
putea avea, efecte cu privire la îndeplinirea obiectivului
prioritar.
Al doilea obiectiv al administratorului bancar îl
reprezintã administrarea normalã a bãncii reziduale
(secþiunea 137 din Act), urmãrind fie sã salveze banca
rezidualã as a going concern, fie sã obþinã pentru
creditorii bãncii reziduale un rezultat mai bun decât s-ar
fi obþinutdacã banca rezidualã ar fi intrat în lichidare.
În cazul în care are loc un transfer de active ºi
pasive de la banca-punte la o altã persoanã, Banca
Angliei poate impune obligaþiade a furniza serviciile ºi
facilitãþile necesare cãtre aceastã persoanã (secþiunea
65). În cazul unui transfer de acþiuni emise de banca-

44

punte, Banca Angliei poate impune bãncii-punte
obligaþiade asigura continuitate (secþiunea68 din Act).
5. Vânzarea bãncii-punte
5.1. Transferul acþiunilor bãncii-punte
Banca Angliei poate emite una sau mai multe decizii de
transfer de acþiuni ale bãncii-punte. În cazul în care
Banca Angliei a dispus transferul de acþiuni ale bãnciipunte cãtre o companie deþinutãîn integralitate de Banca
Angliei, de Trezorerie sau de o persoanã desemnatã de
Trezorerie, Banca Angliei poate decide retransferarea
acþiunilor cãtre banca-punte iniþialã (secþiunea 31 din
Act).
5.2. Transferul de active ºi pasive
Banca Angliei poate emite una sau multe decizii
de transfer de active ºi pasive de la banca-punte. Anterior
adoptãrii unei astfel de decizii, Banca Angliei trebuie sã
consulte FSA ºi Trezoreria (secþiunea 43 din Act). În
acest caz, Banca Angliei poate dispune retransferarea
activelor ºi pasivelor numai dacã transferul s-a realizat
cãtre o companie deþinutã în integralitate de Banca
Angliei, de Trezorerie sau de cãtre o persoanã desemnatã
de Trezorerie (secþiunea44 alin.3 din Act).
rarã

6. Transferul în proprietate publicã tempo-

Trezoreria poate lua mãsura de stabilizare
constând în transferul în proprietate publicã temporarã a
unei instituþii de credit, numai dacã apreciazã cã: (i)
luarea mãsurii este necesarã pentru a îndepãrta sau a
reduce o ameninþare serioasã la adresa stabilitãþii
sistemului financiar al Regatului Unit; (ii) luarea mãsurii
este necesarã pentru protejarea interesului public, în
cazul în care Trezoreria a furnizat asistenþã financiarã
instituþiei de credit respective, cu scopul de a îndepãrta
sau a reduce o ameninþare serioasã la adresa stabilitãþii
sistemului financiar al Regatului Unit. Înainte de a
decide cu privire la îndeplinirea acestor condiþii,
Trezoreria trebuie sa consulte Banca Angliei ºi FSA
(secþiunea9 din Act).
În scopul realizãrii transferului Trezoreria
emite unul sau mai multe ordine de transfer de acþiuni
cãtre o persoanã desemnatã de Trezorerie, sau cãtre o
companie deþinutãîn întregime de Trezorerie (secþiunea
13 din Act). Transferul se produce în virtutea ordinului
Bãncii Angliei, fãrã încheierea vreunui contract ºi prin
derogare de la orice restricþie care are rezulta din
contract, lege sau în orice alt mod, inclusiv o condiþiede
consimþãmânt.
Ordinul de transfer de acþiunipoate prevedea ca
entitatea cãtre care au fost transferate acþiunile sã fie
consideratã - pentru orice scop având legãturã cu
transferul - ca fiind aceeaºi persoanã cu persoana de la

care s-au transferat acþiunile. Ordinul de transfer de
acþiunipoate prevedea, de asemenea, ca acele contracte
încheiate de persoana de la care se transferã sã fie
considerate ca fiind încheiate de entitatea care le-a
dobândit, precum ºi faptul cã procedurile juridice
referitoare la orice activ sau pasiv transferat sã fie
continuate în relaþie cu noul proprietar al acþiunilor
(secþiunea 18 din Act). Ordinul de transfer de acþiuni
poate prevedea întreruperea listãrii acþiunilor. Prin
ordinul de transfer Trezoreria poate dispune încetarea
sau modificarea contractului unui director al instituþiei
de credit, sau poate numi un director (secþiunea 20 din
Act). Ordinul de transfer de acþiuni poate prevedea cã
transferul de acþiuniproduce efecte fãrã necesitatea unei
înregistrãri, poate sã confere dreptul noului proprietar sa
fie înregistrat cu privire la acþiunile transferate,
respectiv poate solicita unei persoane sã efectueze o
înregistrare (secþiunea21).
Îndatã dupã emiterea ordinului de transfer de
acþiuni, Trezoreria transmite o copie a ordinului catre
instituþia de credit în cauzã, Banca Angliei ºi FSA. De
asemenea, îndatã dupã emitere, Trezoreria publicã o
copie pe pagina sa de internet ºi în doua ziare alese de
Trezorerie, pentru a maximiza probabilitatea ca decizia
sã ajungã la cunoºtinþa persoanelor posibil sã fie
afectate (secþiunea25 din Act).
Trezoreria trebuie sa depunã la Parlament un

raport despre activitatea bãncii. Primul raport trebuie
întocmit imediat dupã încheierea unui an de la data
transferului de acþiuni, apoi câte un raport dupã
încheierea fiecãrui an. Obligaþia de transmitere a
rapoartelor catre Parlament continuã sã existe pânã în
momentul în care nici o acþiune emisã de instituþia de
credit nu mai este deþinutã de persoana desemnatã de
Trezorerie sau de cãtre o companie deþinutãîn întregime
de Trezorerie (secþiunea81).
Trezoreria poate emite unul sau mai multe
ordine de transfer de acþiuni de la primul dobânditor
cãtre un al doilea dobânditor. Ordinul de transfer
secundar poate avea ca obiect acþiuniemise de instituþia
de credit înainte de emiterea ordinului original de
transfer ºi transferate prin ordinul original de transfer,
sau acþiuni emise de instituþia de credit dupã emiterea
ordinului original de transfer. Ordinul de transfer
secundar nu poate transfera acþiunile cãtre instituþia de
credit care le-a emis (secþiunea28 din Act).
Trezoreria poate emite unul sau mai multe
ordine de transfer de proprietate, prin care sã fie
transferate activele si pasivele instituþiei de credit cu
privire la care a fost aplicatã mãsura transferului în
proprietate publicã temporarã (secþiunea 45). Ulterior
transferului de active ºi pasive, instituþia de credit
rezidualã intrã în procedura administrãrii bancare
speciale (secþiunea152 alin.2 din Act).
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Jurisprudenþa Uniunii Europene
referitoare la calculul indemnizaþiei de
concediu de odihnã ºi transpunerea
principiilor formulate de cãtre Curtea de
Justiþie a Uniunii Europene în contractul
colectiv de muncã încheiat la nivelul
Bãncii Naþionale a României

Bianca Dana Scorþea
Consilier juridic principal
Direcþia Resurse Umane
Banca Naþionalã a României

Rezumat: Afirmându-se încã o datã prin rolul sãu
activ de garant al interpretãrii ºi aplicãrii uniforme a
dreptului Uniunii Europene, Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene, în hotãrârile referitoare la cauzele
C-155/10, Williams ºi alþii/British Airways plc,
C-471/08 Parviainen º i C-194/08 Gassmayr
identificã principiile în baza cãrora se calculeazã
cuantumul indemnizaþieide concediu de odihnã ce se
cuvine unui salariat pe perioada concediului de
odihnã anual.

Banca Naþionalã aRomâniei a transpus în Contractul
colectiv de muncã pentru perioada 1.03.201228.02.2013, în definiþia sporurilor permanente de la
art. 10 din contractul colectiv, principiile statuate de
cãtre Curtea de Justiþie a Uniunii Europene în
jurisprudenþa sa, modificând astfel, în beneficiul
salariaþilor, modalitatea de calcul a indemnizaþiei de
concediu de odihnã.

I. Hotãrârea din 15 septembrie 2011,
Cauza C-155/10, Williams ºi alþii/British Airways
plc
nul trecut Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene de la Luxemburg, prin
Hotãrârea din 15 septembrie 2011,
Cauza C-155/10, Williams ºi alþii/British Airways plc1,
afirmându-se încã o datã prin rolul sãu activ de garant al
interpretãrii ºi aplicãrii uniforme a dreptului Uniunii
Europene, conferit de art. 267 TFUE (Tratatul privind
funcþionarea Uniunii Europene), a statuat asupra
principiilor în baza cãrora se calculeazã cuantumul
indemnizaþieide concediu de odihnã care se cuvine unui
salariat pe perioada concediului de odihnã anual.
În cauza menþionatã, doamna Williams, pilot
de linie, angajatã a companiei British Airways, a
contestat calculul indemnizaþieide concediu de odihnã,

efectuat numai þinând cont de salariul de bazã,
considerând cã indemnizaþia de concediu de odihnã
trebuie sã se bazeze pe întreaga remuneraþie, inclusiv
prime.
Potrivit prevederilor din contractul colectiv de
muncã aplicabil salariaþilor companiei British Airways,
salariul piloþilor de linie era compus din 3 elemente: 1)
salariul de bazã; 2) un spor pentru timpul petrecut în zbor,
de 10 lire sterline pe orã de zbor programatã,
reprezentând venit în totalitate impozabil; 3) un spor
pentru timpul petrecut în afara bazei de 2,73 lire sterline
pe orã, din care numai 18% este considerat venit
impozabil în timp ce 82% este considerat ca fiind plãtit
pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de timpul pe
care piloþiierau obligaþisã-l petreacã în afara bazei.
Instanþa de trimitere, Curtea Supremã a Marii
Britanii, a suspendat judecarea cauzei ºi a solicitat Curþii
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Cuvinte-cheie: calcul indemnizaþiei de concediu de
odihnã, sporuri permanente.

de Justiþie precizãri referitoare la indicaþii pe care
dreptul european le dã cu privire la calculul
indemnizaþieide concediu de odihnã pentru un pilot de
linie. A mai precizat cã timpul de zbor al unui pilot
depinde de rutã ºi de planul zborurilor ºi este, în mod
normal, de 15 zile pe lunã.
În hotãrârea în analizã Curtea de Justiþie a
afirmat cã, în cuprinsul art. 7 din Directiva 2003/88/CE
a Parlamentului European ºi a Consiliului din 4
noiembrie 2003 privind unele aspecte ale organizãrii
timpului de muncã2 nu se oferã nicio indicaþieexpresã cu
privire la calculul indemnizaþiei de concediu dar
expresia concediu anual plãtit trebuie interpretatã în
sensul cã pe durata concediului anual remuneraþia
salariatului trebuie menþinutã.Scopul plãþiiconcediului
de odihnã este acela de a pune salariatul într-o situaþie
comparabilã cu perioadele de muncã.
De asemenea, a afirmat cã atunci când salariul
este alcãtuit pe lângã salariul de bazã ºi din alte elemente
constitutive este necesarã o analizã mai detaliatã. În
acest sens a stabilit cã fac parte în mod obligatoriu din
indemnizaþiade concediu anual ºi compensaþiilepentru
orice inconveniente legate, în mod intrinsec, de
executarea sarcinilor care revin lucrãtorului potrivit
contractului sãu de muncã (în cazul prezentat sporul
pentru timpul petrecut în zbor). Dimpotrivã, nu fac parte
din indemnizaþia de concediu, primele ºi sumele
acordate pentru compensarea unor cheltuieli intervenite
cu ocazia executãrii sarcinilor care îi revin lucrãtorului

în baza contractului individual de muncã (în cazul
prezentat, sumele acordate piloþilorpentru compensarea
cheltuielilor legate de timpul petrecut în afara bazei).
II. Jurisprudenþa anterioarã a Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene cu privire la
indemnizaþiade concediu de odihnã
În legãturã cu subiectul menþionat, într-o
jurisprudenþã anterioarã (Hotãrârea din 1 iulie 2010,
Parviainen, C-471/08, Hotãrârea din 1 iulie 2010,
Gassmayr, C-194/08)3, Curtea de Justiþie a precizat cã
indemnizaþia de concediu trebuie sã cuprindã toate
elementele aferente statutului personal ºi ale calificãrilor
profesionale ale salariatului.
Curtea de Justiþie asubliniat cã judecãtorul naþionalare
sarcina sã aprecieze dacã elementele care compun
remuneraþiaglobalã a unui lucrãtor corespund criteriilor
menþionate.
Amintim cã deciziile Curþii de Justiþie sunt
obligatorii ºi pentru celelalte instanþe naþionale din
statele membre chemate sã soluþioneze probleme
similare.
III. Indemnizaþia de concediu de odihnã în
legislaþiaromâneascã
Referitor la concordanþa dintre legislaþia
româneascã ºi principiile enunþate de Curtea de Justiþie
în jurisprudenþa sa se pot face o serie de precizãri.

Publicatã în JO L 299, 18 11 2003, p 9-19;
http://curia europa eu/
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Art.150 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii,
republicatã, stabileºte un prag minimal pentru calculul
indemnizaþieide concediu: aceasta nu poate fi mai micã
decât salariul de bazã, indemnizaþiile si sporurile cu
caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivã.
Legiuitorul român stabileºte ºi modalitatea de calcul a
indemnizaþieide concediu, aceasta reprezentând media
zilnicã a drepturilor salariale (salariul de bazã,
indemnizaþiile si sporurile cu caracter permanent) din
ultimele 3 luni anterioare celei în care s-a efectuat
concediul, multiplicatã cu numãrul de zile de concediu.
Observãm cã legiuitorul nu defineºte sporurile
permanente precizând cã acestea sunt prevãzute în
contractul individual de muncã al salariatului. În acest
sens considerãm cã, soluþia adoptatã de legiuitor de a
lãsa la latitudinea negocierii individuale dintre
angajator ºi salariat stabilirea sporurilor permanente
limiteazã dreptul salariaþilor dea beneficia pe perioada
de concediu de odihnã de o indemnizaþiede concediu de
odihnã la nivelul remuneraþiei pe care salariatul o
primeºte pe parcursul desfãºurãrii activitãþii.
I V. Tr a n s p u n e r e a p r i n c i p i i l o r d i n
jurisprudenþa Uniunii Europene referitoare la
calcul indemnizaþiei concediului de odihnã în
contractul colectiv de muncã încheiat la nivelul
Bãncii Naþionalea României
Banca Naþionalãa României a fost receptivã la
jurisprudenþa Curþiide Justiþie a Uniunii Europene ºi a
transpus principiile statuate de aceasta în Contractul
colectiv de muncã pentru perioada 1.03.201228.02.2013, încheiat în urma negocierii purtate de cãtre
Banca Naþionalãa României reprezentatã de comisia de
negociere cu reprezentanþiialeºi ai salariaþilor. Astfel a
fost modificatã, în beneficiul salariaþilor, modalitatea de
calcul a indemnizaþiei concediului de odihnã, întrucât
art. 10 din contractul colectiv de muncã menþionat
defineºte, în concordanþã cu principiile menþionate,
sporurile permanente: „Elementele salariale aferente
experienþei ºi calificãrilor profesionale ale salariatului
(spor de vechime în muncã, spor de doctorat) ºi
compensaþiile pentru inconvenientele legate în mod
intrinsec de executarea ºi natura sarcinilor care revin
salariatului potrivit contractului sãu de muncã (ex: spor
pentru lucru în timpul nopþii, etc.) indiferent de modul
de calcul, orar sau lunar”.
Salariaþilor Bãncii Naþionale a Românei li se
asigurã în acest fel, pe perioada concediului de odihnã
anual o indemnizaþie de concediu de odihnã
comparabilã cu venitul pentru perioada în care aceºtia
îºi desfãºoarã activitatea.
Precizãm cã în contractul colectiv de muncã
anterior nu erau definite sporurile permanente, iar în
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calcul concediului de odihnã erau luate numai elemente
aferente experienþei, statutului º i calificãrilor
profesionale ale salariatului, precum sporul de vechime,
indemnizaþia de conducere ºi sporul pentru titlul de
doctor. În acest fel, pentru salariaþiicare beneficiau ºi de
alte sporuri, venitul obþinut pe perioada concediului de
odihnã (indemnizaþia de concediu de odihnã) era
inferioarã venitului obþinut pe perioada desfãºurãrii
activitãþii.
V. Concluzii
Potrivit principiilor stabilite în Hotãrârile Curþii
de Justiþie a Uniunii Europene (cauza C-155/10,
Williams ºi alþii/British Airways plc, cauza C-471/08
Parviainen ºi cauza C-194/08 Gassmayr) considerãm cã,
din calculul indemnizaþiei de concediu de odihnã fac
parte în mod obligatoriu salariul de bazã, elementele
salariale aferente statutului personal ºi calificãrilor
profesionale al salariatului, compensaþiile pentru orice
inconveniente legate, în mod intrinsec, de executarea
sarcinilor care revin salariatului potrivit contractului sãu
de muncã. Dimpotrivã, potrivit afirmaþiei Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene, se exclud din calculul
indemnizaþiei concediului de odihnã primele ºi sumele
acordate pentru compensarea unor cheltuieli intervenite
cu ocazia derulãrii raportului de muncã.
De asemenea, este de dorit ca legiuitorul român
sã reformuleze prevederile din Codul muncii referitoare
la stabilirea sporurilor permanente, prin definirea prin
lege a acestora ºi astfel sã transpunã întocmai în legislaþia
româneascã principiile statuate de cãtre Curtea de
Justiþie a Uniunii Europene în jurisprudenþa sa
referitoare la calculul indemnizaþiei concediului de
odihnã.

Reglementãri ale
Bãncii Naþionale a României,
prezentare ºi comentarii,
publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, în perioada 1.01.2012-31.03.2012
Material realizat de
Daniela Boda ºi Cristina Lãcãtuº
Consilieri Juridici - Direcþia Juridicã,
a Bancii Naþionale a României
Rezumat: Materialul cuprinde prezentarea, pe scurt, a
reglementãrilor relevante emise de Banca Naþionalã
României în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 martie 2012.

Daniela Boda
Consilier Juridic - Direcþia Juridicã
Banca Naþionalã a României

Cuvinte-cheie: regulamente, Banca Naþionalã a
României, Centrala Incidentelor de Plãþi, Centrala
Riscului de Credit.

- Rãspunderea persoanelor declarante pentru
veridicitatea º i integritatea informaþiei privind
incidentele de plãþi,transmisã la CIP, precum ºi regimul
sancþionator.
Ca element de noutate, trebuie semnalat faptul
cã regulamentul nu mai conþine nicio prevedere
referitoare la modalitatea de transmitere ºi înscriere în
Fiºierul Naþional de Incidente de Plãþi a informaþiei
privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea
instrumentelor.
Prin noul regulament, Banca Naþionalã a
României a redus cuantumul amenzilor aplicate
instituþiilorde credit care au declarat cu întârziere sau nu
au declarat incidentele de plãþi cãtre CIP ºi/sau nu le-au
notificat cãtre client, amenzile fiind cuprinse între 500 lei
ºi 2000 lei. Instituþiilede credit care au eliberat formulare
de cec titularilor de cont aflaþiîn interdicþiebancarã, vor
fi sancþionate cu amendã de 2.500 lei. Prin comparaþie,
Regulamentul nr.1/2001 prevedea amenzi cuprinse între
500 lei ºi 5000 lei, iar pentru instituþiilede credit care au
eliberat formulare de cec titularilor de cont aflaþi în
interdicþiebancarã era prevãzutã o amendã de 5000 lei.
Regulamentul Bãncii Naþionale a României
nr.1/2012 privind organizarea ºi funcþionarea la Banca
Naþionalã a României a Centralei Incidentelor de Plãþi a
intrat în vigoare la 6 februarie 2012. Începând cu aceastã
datã se abrogã Regulamentul Bãncii Naþionale a
României nr.1/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
la Banca Naþionalã a României a Centralei Incidentelor
de Plãþi, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.120 din 9 martie 2001.

Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr.
1/9.01.2012 privind organizarea ºi funcþionarea la
Banca Naþionalã a României a Centralei
Incidentelor de Plãþi
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
49/20.01.2012

L

a data de 20.01.2012 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
n r. 4 9 , R e g u l a m e n t u l p r i v i n d
organizarea ºi funcþionarea la Banca Naþionalã a
României a Centralei Incidentelor de Plãþi(CIP).
Obiectul Regulamentului îl constituie
organizarea ºi funcþionarea la Banca Naþionalã a
României a Centralei Incidentelor de Plãþi(CIP) pentru
gestionarea informaþieispecifice incidentelor de plãþi.
Actul normativ defineºte incidentul de platã ºi
situaþiile care determinã incidentul de platã major ºi
cuprinde dispoziþiireferitoare la:
- Structura bazei de date a Centralei
Incidentelor de Plãþi(CIP)ºi accesarea acesteia.
- Regimul informaþiei privind incidentele de
plãþi; transmiterea ºi înregistrarea informaþiei privind
incidentele de plãþi; interdicþia bancarã; suspendarea/reluarea/anularea înregistrãrilor privind
incidentele de plãþidin baza de date a CIP; organizarea ºi
gestionarea informaþiei privind incidentele de plãþi
înregistrate în baza de date a CIP; difuzarea de cãtre CIP
a informaþieiprivind incidentele de plãþi.
- Corectarea informaþiilor eronate care nu au
fost înregistrate în baza de date a CIP, respectiv
corectarea erorilor pentru informaþiile înregistrate în
baza de date a CIP.

Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr.
1/09.01.2012 privind organizarea ºi funcþionarea la
Banca Naþionalã a României
a Centralei Incidentelor de Plãþi
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
49 din 20.01.2012

49

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit.
b), ale art. 22 alin (1), ale art. 24 ºi 49 din Legea nr.
312/2004 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,
în conformitate cu prevederile Legii nr.
58/1934 asupra cambie ºi biletului la ordin, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Legii nr.
59/1934 asupra cecului, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Naþionalã a României emite prezentul
regulament:
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare ºi definiþii
Art. 1. - (1) Obiectul prezentului regulament îl
constituie organizarea ºi funcþionarea la Banca
Naþionalã a României a Centralei Incidentelor de Plãþi,
denumitã în continuare CIP.
(2) CIP gestioneazã informaþia specificã
incidentelor de plãþi, pentru interesul public, inclusiv
pentru scopurile specifice utilizatorilor.
Art. 2. - Pentru scopurile prezentului
regulament:
1. Incidentul de platã este neîndeplinirea
întocmai ºi la timp a obligaþiilor titularilor de cont în
timpul procesului de decontare a instrumentului de
platã, obligaþii rezultate prin efectul legii, a cãror
neîndeplinire este adusã la cunoºtinþa CIP de cãtre
persoanele declarante.
2. Incidentul de platã major este incidentul de
platã determinat de înregistrarea uneia din urmãtoarele
situaþii:
a) în cazul cecului:
a1) cec refuzat la platã pentru cã a fost emis fãrã
autorizarea trasului;
a2) cec refuzat la platã din lipsã totalã de
disponibil, în cazul prezentãrii la platã înainte de
expirarea termenului de prezentare;
a3) cec refuzat la platã din lipsã parþialã de
disponibil, în cazul prezentãrii la platã înainte de
expirarea termenului de prezentare;
a4) cec refuzat la platã pentru cã a fost emis cu
datã falsã;
a5) cec refuzat la platã pentru cã a fost emis de
un trãgãtor aflat în interdicþiebancarã;
b) în cazul biletului la ordin ºi al cambiei:
b1) bilet la ordin/cambie cu scadenþã la vedere
refuzat(ã) la platã din lipsã totalã de disponibil, în cazul
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prezentãrii la platã în termen;
b2) bilet la ordin/cambie cu scadenþã la vedere
refuzat(ã) la platã din lipsã parþialãde disponibil, în cazul
prezentãrii la platã în termen;
b3) bilet la ordin/cambie cu scadenþã la un
anume timp de la vedere, la un anume timp de la data
emiterii sau la o datã fixã refuzat(ã) la platã din lipsã
totalã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã la
termen;
b4) bilet la ordin/cambie cu scadenþã la un
anume timp de la vedere, la un anume timp de la data
emiterii sau la o datã fixã refuzat(ã) la platã din lipsã
parþialã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã la
termen.
3. Instrumentul de platã este oricare din
urmãtoarele mijloace de platã: cec, cambie, bilet la ordin.
4. Interdicþia bancarã este regimul impus de
cãtre o instituþie de credit trasã unui titular de cont prin
care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadã
de un an, ca urmare a unui incident de platã major produs
cu cec.
5. Obligatul la platã este persoana fizicã sau
juridicã, rezidentã ori nerezidentã, care prin
emiterea/acceptarea unui instrument de platã este þinutsã
onoreze obligaþia asumatã; obligatul la platã pentru cec
este trãgãtorul, pentru cambie este trasul acceptant, iar
pentru bilet la ordin este subscriitorul.
6. Persoanele declarante la CIP sunt:
- instituþiile de credit - persoane juridice
române, pentru toate informaþiile privind incidentele de
plãþi produse de cãtre proprii titulari de cont sau de cei
din unitãþilelor teritoriale;
- sucursalele din România ale instituþiilor de
credit strãine, pentru toate informaþiile privind
incidentele de plãþi produse de cãtre proprii titulari de
cont.
7. Persoana acreditatã este angajatul autorizat
de conducerea persoanei declarante sã transmitã la ºi sã
recepþioneze de la CIPinformaþii privind incidentele de
plãþi.
8. Persoanele cu risc sunt persoanele fizice sau
juridice, rezidente ori nerezidente, care au fost înscrise în
Fiºierul Naþional al Persoanelor cu Risc, ca urmare a
înregistrãrii pe numele lor a unuia sau mai multor
incidente de platã majore.
9. Utilizatori sunt persoanele declarante, Banca
Naþionalãa României, Parchetul de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie ºi Ministerul Administraþiei ºi
Internelor cu unitãþile lor teritoriale, instanþele
judecãtoreºti, alte instituþii ale statului cu atribuþii de
supraveghere ºi control; persoanele fizice ºi alte
persoane juridice, rezidente sau nerezidente, prin
intermediul instituþiilorde credit, în condiþiilelegii.

SECÞIUNEA a 2-a
Structura bazei de date a CIP ºi accesarea acesteia
Art. 3. - CIP organizeazã ºi gestioneazã baza de
date care cuprinde:
a) Fiºierul Naþional de Incidente de Plãþi,
denumit în continuare FNIP, este un fiºier de interes
general ce conþine incidente de plãþi cu cecuri, cambii,
bilete la ordin ºi care este structurat astfel:
a1) Fiºierul Naþionalde Cecuri (FNC);
a2) Fiºierul Naþionalde Cambii (FNCb);
a3) Fiºierul Naþional de Bilete la Ordin
(FNBO);
b) Fiºierul Naþional al Persoanelor cu Risc,
denumit în continuare FNPR, conþine incidentele de
plãþimajore înregistrate pe numele unei persoane fizice
sau juridice, rezidente ori nerezidente, ºi este alimentat
automat de FNIP.
Art. 4. - (1) În vederea accesãrii bazei de date,
persoanele declarante au obligaþia sã desemneze
maximum 5 persoane acreditate la CIP. În acest scop,
trebuie sã completeze ºi sã actualizeze formularul "Fiºa
de acreditare la CIP a persoanelor autorizate sã transmitã
ºi sã recepþioneze informaþii privind incidentele de
plãþi"conform anexei nr. 1. Aceastã fiºã va fi întocmitã
în douã exemplare, având acelaºi conþinut, cu
urmãtoarele destinaþii:
a) exemplarul 1 - se transmite în regim
confidenþial direcþiei din Banca Naþionalã a României
care coordoneazã activitatea CIP;
b) exemplarul 2 - se pãstreazã pentru evidenþele
proprii.
(2) Accesarea sistemului informatic al CIP de
cãtre persoanele acreditate la CIP se face pe bazã de
nume atribuit de Banca Naþionalãa României.
(3) Accesarea bazei de date a CIP de cãtre
persoanele declarante se poate face zilnic.
CAPITOLUL II
Regimul informaþiei privind incidentele de plãþi
SECÞIUNEA 1
Transmiterea ºi înregistrarea informaþiei privind
incidentele de plãþi
Art. 5. - Persoanele declarante sunt obligate sã
raporteze la CIP, la termenele ºi în condiþiile prevãzute
de prezentul regulament, informaþiile privind
incidentele de plãþi.
Art. 6. - Fluxul informaþional privind
transmiterea, înregistrarea, organizarea ºi difuzarea
informaþieiprivind incidentele de plãþieste prezentat în

anexa nr. 2 "Fluxul informaþional al Centralei
Incidentelor de Plãþi".
Art. 7. - (1) În scopul îndeplinirii obligaþiei
prevãzute la art. 5, persoana declarantã trebuie sã
transmitã la CIP, în format electronic prin Reþeaua de
comunicaþiiinterbancarã, informaþiaprivind incidentele
de plãþi.
(2) În cazul în care instituþia de credit trasã, a
trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la
platã al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana
declarantã are obligaþia ca, cel târziu în ziua bancarã
urmãtoare zilei refuzului, sã transmitã la CIP refuzurile
la platã pentru cecuri, cambii ºi bilete la ordin.
Transmiterea acestor informaþii se realizeazã prin
utilizarea "Formularului de raportare a refuzurilor
bancare cu cecuri" (F3A), a "Formularului de raportare a
refuzurilor bancare cu cambii" (F3B) sau a
"Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu
bilete la ordin" (F3C), dupã caz. Conþinutul acestor
formulare ºi modul de completare sunt prezentate în
anexa nr. 3.
Art. 8. - Banca Naþionalã a României va
asigura, la sediul sãu central, condiþiile tehnice care sã
permitã înregistrarea, gestionarea ºi difuzarea, cu
operativitate, fãrã alterãri, pe suport electronic, a
informaþiilorprivind incidentele de plãþi.
Art. 9. - (1) Înregistrarea informaþieiîn baza de
date a CIP poate fi efectuatã dacã informaþiatransmisã de
cãtre o persoanã declarantã respectã standardele de
conþinut ºi modul de completare a formularelor
prevãzute în prezentul regulament.
(2) Dupã înregistrarea informaþiei în baza de
date a CIP, persoana declarantã poate prelua, prin
intermediul aplicaþiei CIP, "Cererea de înscriere a
refuzului bancar privind cecul" (3A), "Cererea de
înscriere a refuzului bancar privind cambia" (3B) sau
"Cererea de înscriere a refuzului bancar privind biletul la
ordin" (3C), dupã caz. Instituþiade credit are obligaþiasã
punã la dispoziþia fiecãrui client cererile care conþin
informaþiile înscrise pe numele/denumirea sa, cel târziu
în ziua urmãtoarea înscrierii la CIP a refuzului.
Conþinutulacestor formulare este prezentat în anexa nr.3.
SECÞIUNEA a 2-a
Interdicþia bancarã
Art. 10. - În cazul înregistrãrii în baza de date a
CIP a unui incident de platã major cu cec care genereazã
interdicþie bancarã, instituþia de credit este obligatã sã
notifice titularului de cont declararea acestuia în
interdicþie bancarã cu scopul de a preveni producerea
unor noi incidente de plãþiºi pentru a sancþionatitularul
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de cont care a generat incidentul în circuitul bancar.
Pentru notificarea clientului cu privire la declararea
interdicþiei bancare, instituþia de credit va adresa
titularului de cont o "Somaþie", conform anexei nr. 4.
Aceasta va cuprinde interdicþia de a emite cecuri pe o
perioadã de un an începând cu data înregistrãrii la CIP a
incidentului de platã major, precum ºi obligaþia de a
restitui, de îndatã, instituþiei de credit (instituþiilor de
credit) al cãrei (cãror) client este formularele de cec
aflate în posesia sa ºi/sau a mandatarilor sãi. Somaþiava
putea fi transmisã titularului de cont cel târziu în ziua
bancarã urmãtoare zilei înscrierii la CIP a refuzului.
SECÞIUNEA a 3-a
Suspendarea/Reluarea/Anularea înregistrãrilor privind
incidentele de plãþi din baza de date a CIP
Art. 11. - (1) Suspendarea interdicþiei bancare
înregistratã în baza de date a CIP se face de cãtre
persoanele declarante, în baza unei hotãrâri
judecãtoreº ti executorii, prin care se dispune
suspendarea interdicþiei.
(2) Înregistrarea suspendãrii interdicþiei
bancare se realizeazã pentru fiecare incident de platã
major cu cec prin utilizarea "Formularului de
suspendare/reluare a interdicþiei bancare" (F5).
Conþinutulacestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 5.
(3) Înregistrarea suspendãrii interdicþiei
bancare se face de cãtre persoana declarantã cel târziu în
ziua urmãtoare datei prezentãrii de cãtre client a unei
hotãrâri judecãtoreºti prin care se dispune suspendarea
acesteia. Persoana declarantã nu este þinutãresponsabilã
pentru nepunerea în executare a hotãrârilor judecãtoreºti
care nu i-au fost comunicate.
Art. 12. - (1) În momentul în care persoana
declarantã a luat cunoºtinþã de încetarea suspendãrii ca
urmare a respingerii cererii de anulare a interdicþiei
bancare, printr-o hotãrâre judecãtoreascã executorie,
interdicþiaîºi reia cursul pânã la împlinirea perioadei de
un an, socotindu-se ºi timpul scurs înainte de
suspendare.
(2) Reluarea interdicþiei bancare se realizeazã
pentru fiecare incident de platã major cu cec a cãrei
perioadã de interdicþie bancarã a fost suspendatã
anterior prin utilizarea formularului F5.
(3) Înregistrarea reluãrii interdicþieibancare se
face de cãtre persoana declarantã cel târziu în ziua
urmãtoare datei prezentãrii de cãtre client a unei hotãrâri
judecãtoreºti prin care se dispune respingerea cererii de
anulare a interdicþiei bancare. Persoana declarantã nu
este þinutãresponsabilã pentru nepunerea în executare a
hotãrârilor judecãtoreºti care nu i-au fost comunicate.
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Art. 13. - (1) Anularea înregistrãrilor privind
incidentele de plãþidin baza de date a CIP se poate face de
cãtre persoanele declarante, în baza unei hotãrâri
judecãtoreºti executorii, prin care se dispune anularea
acestora.
(2) Anularea incidentelor de plãþi cu cecuri,
cambii sau bilete la ordin din baza de date a CIP se
realizeazã prin utilizarea "Formularului de anulare a
înregistrãrilor din baza de date a CIP" (F6).
(3) Anularea înregistrãrilor privind incidentele
de plãþi din baza de date a CIP se efectueazã de cãtre
persoana declarantã cel târziu în ziua urmãtoare datei
prezentãrii de cãtre client a hotãrârii judecãtoreºti
executorii, prin care se dispune anularea acestora.
Conþinutulacestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 6. Persoana declarantã nu este
þinutã responsabilã pentru nepunerea în executare a
hotãrârilor judecãtoreºti care nu i-au fost comunicate.
Art. 14. - Dupã înregistrarea informaþieiîn baza
de date a CIP, persoana declarantã poate prelua, prin
i n t e r m e d i u l a p l i c a þi e i C I P, " C e r e r e a d e
suspendare/reluare a interdicþiei bancare" (5), "Cererea
de anulare a incidentului de platã privind cecul" (6A),
"Cererea de anulare a incidentului de platã privind
cambia" (6B) sau "Cererea de anulare a incidentului de
platã privind biletul la ordin" (6C), dupã caz. Instituþiade
credit are obligaþia sã punã la dispoziþia fiecãrui client
cererile care conþin informaþii înscrise pe
numele/denumirea sa, cel târziu în ziua urmãtoare
înscrierii la CIP a cererii de suspendare/reluare a
interdicþieibancare sau a cererii de anulare a incidentului
de platã cu cec, cambie ori bilet la ordin. Conþinutul
acestor formulare este prezentat în anexele nr. 5 ºi 6.
Art. 15. - CIP nu poate anula, suspenda/relua
sau modifica înregistrãrile privind incidentele de plãþi
transmise de cãtre persoanele declarante.
SECÞIUNEA a 4-a
Organizarea ºi gestionarea informaþiei privind
incidentele de plãþi
înregistrate în baza de date a CIP
Art. 16. - (1) CIP asigurã înregistrarea
informaþiilor privind incidentele de plãþi raportate de
cãtre persoanele declarante ºi prelucrarea acestor
informaþii în scopul obþinerii de date agregate necesare
utilizatorilor.
(2) FNIP este gestionat conform necesitãþilor
proprii ale CIP, astfel încât sã poatã evidenþia operativ
informaþiileprivind:
a) identificarea titularilor de cont;
b) refuzul la platã al cecurilor, cambiilor sau
biletelor la ordin.

(3) FNPR este gestionat conform necesitãþilor
proprii ale CIP, astfel încât sã poatã evidenþia operativ
informaþiileprivind:
a) incidentele de plãþimajore;
b) persoanele fizice sau juridice, rezidente ori
nerezidente, aflate în interdicþie bancarã de a emite
cecuri.
Art. 17. - Informaþiile privind incidentele de
plãþisunt menþinuteîn baza de date a CIP pe o perioadã
de 7 ani de la data înscrierii.
SECÞIUNEA a 5-a
Difuzarea de cãtre CIP a informaþiei privind
incidentele de plãþi
Art. 18. - Fluxul difuzãrii informaþiei privind
incidentele de plãþideþinutede CIP cãtre utilizatori este
prezentat în anexa nr. 2 "Fluxul informaþional al
Centralei Incidentelor de Plãþi."
Art. 19. - CIP poate difuza informaþiaconþinutã
în baza sa de date din proprie iniþiativã sau la cererea
utilizatorilor.
Art. 20. - (1) CIP difuzeazã din proprie
iniþiativã persoanelor declarante informaþii despre
incidentele de plãþi înregistrate în baza de date, în
conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(2) În situaþiaprevãzutã la art. 11, CIP va pune
la dispoziþie,pe suport electronic, în aceeaºi zi bancarã,
tuturor persoanelor declarante "Notificarea CIP privind
interdicþia bancarã" (F7) prin care li se comunicã
acestora declararea de cãtre o persoanã declarantã a
titularului de cont în interdicþie bancarã de a emite
cecuri. Conþinutul acestui formular este prezentat în
anexa nr. 7.
(3) Persoanele declarante au obligaþia ca, cel
târziu în ziua urmãtoare primirii notificãrii CIP, sã
distribuie informaþia privind interdicþia bancarã de a
emite cecuri în propriul sistem intrabancar, în scopul
evitãrii producerii riscului ca respectivul client sã
genereze un nou incident de platã asupra unui cont al
sãu.
(4) Instituþia de credit sau unitatea teritorialã a
instituþiei de credit unde respectiva persoanã fizicã ori
juridicã, rezidentã sau nerezidentã, are cont deschis va
face demersuri pentru recuperarea în cel mai scurt timp a
tuturor formularelor de cec eliberate acesteia, în scopul
evitãrii riscului ca respectiva persoanã sã nu mai
producã noi incidente de plãþiprin utilizarea acestora.
(5) În situaþiileprevãzute la art. 12 ºi 13, CIP va
pune la dispoziþie pe suport electronic, în aceeaºi zi
bancarã, tuturor persoanelor declarante "Notificarea
CIP privind suspendarea/reluarea interdicþiei bancare"
(F8) prin care li se comunicã suspendarea/reluarea

interdicþiei respective pentru titularul de cont din
notificarea CIP. Conþinutul acestui formular este
prezentat în anexa nr. 8. Persoanele declarante au
obligaþia ca, cel târziu în ziua urmãtoare primirii
notificãrii CIP, sã distribuie aceastã informaþie în
propriul sistem intrabancar.
(6) În situaþiileprevãzute la art. 14 ºi 26, pentru
anularea înregistrãrilor privind incidentele majore de
platã cu cec care genereazã interdicþie bancarã, CIP va
pune la dispoziþie, pe suport electronic, în aceeaºi zi
bancarã tuturor persoanelor declarante formularul F7.
Persoanele declarante au obligaþia ca, cel târziu în ziua
urmãtoare primirii notificãrii CIP, sã distribuie aceastã
informaþieîn propriul sistem intrabancar.
Art. 21. - (1) CIP difuzeazã la cerere
persoanelor declarante informaþii despre incidentele de
plãþiînregistrate în baza de date.
(2) Persoanele declarante pot solicita CIP,
pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de
consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se
realizeazã prin intermediul sediului lor central, pe bazã
de nume atribuit de Banca Naþionalãa României.
(3) În situaþia în care persoanele declarante nu
au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de
consultare a bazei de date a CIP pentru o unitate
teritorialã din fiecare judeþ. Conectarea unitãþilor
teritoriale se realizeazã prin intermediul sediului lor
central, pe bazã de nume atribuit de Banca Naþionalã a
României.
(4) În situaþia în care o sucursalã a persoanei
declarante sau o unitate teritorialã pierde aceastã calitate,
persoana declarantã are obligaþia sã solicite CIP
retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru
aceste entitãþi.
(5) Persoanele declarante ºi entitãþile lor
prevãzute la alin. (2) ºi (3) pot solicita informaþiidin baza
de date a CIP, în nume propriu sau în numele clientului,
prin "Formularul de consultare" (F9) ºi "Cererea de
consultare" (9). Conþinutulacestor formulare ºi modul de
completare sunt prezentate în anexa nr. 9.
(6) Cererea de consultare aferentã solicitãrii de
informaþii se pune la dispoziþia clientului, respectiv
persoanei împuternicite de acesta, dupã caz, de cãtre
instituþiade credit cãreia i se adreseazã.
Art. 22. - (1) Instituþiile de credit vor acorda
clienþilordreptul de a emite cecuri în care ele figureazã ca
instituþiede credit trasã, pe baza unei analize a riscurilor
pe care le implicã aceastã operaþiune. În acest sens,
instituþiade credit are obligaþiasã consulte baza de date ºi
informaþia obþinutã astfel încât aceasta sã fie utilizatã
pentru diminuarea riscurilor.
(2) Pentru diminuarea riscului în utilizarea
instrumentelor de platã, instituþiilede credit vor pune la
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dispoziþia clienþilor informaþiile cu privire la utilizarea
acestora, în conformitate cu legile ºi reglementãrile
aplicabile.
Art. 23. - Directorul direcþieicare coordoneazã
activitatea CIP poate dispune sistarea difuzãrii
informaþieiprivind incidentele de platã deþinutede CIP,
în cazul în care accesul la aceasta s-a fãcut de cãtre
persoane neautorizate.
CAPITOLUL III
Corectarea erorilor
SECÞIUNEA 1
Corectarea informaþiilor eronate care nu au fost
înregistrate în baza de date a CIP
Art. 24. - (1) CIP transmite persoanelor
declarante, pe suport electronic, în aceeaºi zi bancarã,
pentru informaþiilecare nu au respectat prevederile art. 9
alin. (1), în scopul înregistrãrii în baza de date a CIP
"Formularul lista erorilor privind raportarea informaþiei
referitoare la incidentele de plãþi" (F10). Conþinutul
acestui formular ºi modul de completare sunt prezentate
în anexa nr. 10.
(2) Corectarea acestor erori se realizeazã prin
utilizarea formularelor F3A, F3B, F3C, F5, F6, F9 ºi
F11.
SECÞIUNEA a 2-a
Corectarea erorilor pentru informaþiile înregistrate în
baza de date a CIP
Art. 25. - (1) În cazul în care persoana
declarantã sesizeazã erori în privinþa informaþiilor
transmise ºi care au fost înscrise în baza de date a CIP,
poate solicita corectarea acestora prin utilizarea
"Formularului de rectificare a informaþiilor înregistrate
în baza de date a CIP" (F11). Conþinutulacestui formular
ºi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 11.
(2) Informaþiile ce pot fi rectificate sunt
prezentate în anexa nr. 12 "Lista informaþiilor
înregistrate în baza de date a CIP ce pot fi rectificate".
(3) Persoana declarantã poate prelua prin
intermediul aplicaþiei CIP cererile 3A, 3B, 3C,
corectate. Instituþia de credit are obligaþia sã punã la
dispoziþiafiecãrui client cererile ce îl vizeazã, cel târziu
în ziua urmãtoare transmiterii la CIP a formularului F11.
Art. 26. - Anularea înregistrãrilor privind
incidentele de plãþidin baza de date a CIP se poate face
de cãtre persoanele declarante, din proprie iniþiativã,ca
urmare a unei erori a instituþieide credit, prin utilizarea
formularului F6. Persoana declarantã poate prelua, prin
intermediul aplicaþieiCIP, cererea 6A, 6B sau 6C, dupã
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caz. Instituþiade credit are obligaþiasã punã la dispoziþia
fiecãrui client cererile care îl vizeazã, cel târziu în ziua
urmãtoare transmiterii la CIP a cererilor de anulare a
incidentului de platã cu cec, cambie sau bilet la
ordin.Conþinutul acestor formulare este prezentat în
anexa nr. 6.
CAPITOLUL IV
Rãspundere ºi sancþiuni
Art. 27. - Persoanele declarante rãspund pentru
veridicitatea º i integritatea informaþiei privind
incidentele de plãþi,transmisã la CIP.
Art. 28. - CIP actualizeazã baza de date proprie
cu cecurile autorizate de Banca Naþionalã a României
pentru a fi puse în circulaþie.
Art. 29. – În cazul în care persoana declarantã
anuleazã într-o lunã calendaristicã între 1 ºi 5 incidente
de platã transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori,
aceasta va suporta o amendã de 500 lei. Pentru fiecare
nou interval cuprins între 1 ºi 5 incidente de platã anulate
în aceeaºi lunã calendaristicã, ca urmare a unei erori, se
va aplica o amendã de 500 lei.
Art. 30. - (1) Instituþiile de credit care au
declarat cu întârziere sau nu au declarat incidentele de
plãþi cãtre CIP, în condiþiile prevãzute la art. 7 ºi/sau nu
le-au notificat cãtre client, în condiþiileprevãzute la art. 9
alin. (2), art. 10, 14, 25 ºi 26, se sancþioneazãcu amendã
cuprinsã între 500 lei ºi 2.000 lei pentru fiecare caz, dupã
cum urmeazã:
a) pânã la 10 zile lucrãtoare bancare inclusiv 500 lei;
b) între 11 zile lucrãtoare bancare ºi 30 zile
lucrãtoare bancare, inclusiv - 1.000 lei;
c) peste 30 zile lucrãtoare bancare - 2.000 lei.
(2) Sancþiuneaprevãzutã la alin. (1) se aplicã, în
aceleaºi condiþii, ºi instituþiilor de credit care distribuie
cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem
intrabancar notificarea CIP privind interdicþia bancarã
ori notificarea CIP privind suspendarea/reluarea
interdicþieibancare prevãzute la art. 20 alin. (3).
(3) Instituþiile de credit care nu au pus în
executare hotãrârile judecãtoreºti executorii care le-au
fost comunicate ºi prevãzute la art. 11-13 se sancþioneazã
cu amendã de 500 lei pentru fiecare hotãrâre
judecãtoreascã executorie care nu a fost pusã în
executare.
Art. 31. - Instituþiile de credit care au eliberat
formulare de cec titularilor de cont aflaþi în interdicþie
bancarã vor fi sancþionatecu amendã de 2.500 lei.
Art. 32. - În cazul în care instituþiilede credit nu
au notificat CIP anularea unui incident de platã declarat
anterior la Banca Naþionalã a României din vina lor

exclusivã, sustrãgându-se astfel de la plata amenzii
prevãzute la art. 29, vor fi sancþionatecu amendã de 500
lei.
Art. 33. - Banca Naþionalã a României poate
modifica cuantumul amenzilor prevãzute în prezenta
secþiune.
Art. 34. - (1) Încãlcãrile prevederilor art. 29 se
constatã lunar de cãtre direcþia din cadrul Bãncii
Naþionalea României care coordoneazã activitatea CIP,
în conformitate cu informaþiile înregistrate în baza de
date a acestuia.
(2) Încãlcãrile prevederilor art. 30-32 se
constatã de cãtre persoanele din cadrul Direcþiei
supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de
administraþieal Bãncii Naþionalea României.
(3) Sancþiunile se aplicã prin ordin emis de
cãtre guvernator, prim-viceguvernator s au
viceguvernatori. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.
CAPITOLUL V
Alte dispoziþii
Art. 35. - Documentele care conþin informaþii
privind incidentele de plãþi raportate la ºi primite de la
CIP se arhiveazã de cãtre persoanele declarante pe o
perioadã de 7 ani.
Art. 36. - (1) Pentru serviciile de informare
prestate de CIP se percepe fiecãrei instituþii de credit
conectate la Reþeaua de comunicaþii interbancarã un
comision lunar în sumã de 1.800 lei.
(2) Comisionul perceput va fi proporþional cu
numãrul de zile lucrãtoare de la care instituþiade credit a
avut accesul la informaþiile CIP, în luna pentru care se
percepe comisionul.
(3) În situaþiaîn care unei instituþiide credit i se
retrage autorizaþia de funcþionare de cãtre Banca
Naþionalã a României, comisionul perceput va fi
proporþional cu numãrul de zile lucrãtoare din ultima
lunã în care a funcþionatca instituþiede credit.
(4) Comisionul prevãzut la alin. (1) va fi încasat
de Banca Naþionalã a României în ultima zi bancarã a
lunii.
Art. 37. - Banca Naþionalã a României poate
modifica nivelul comisionului prevãzut la art. 36.
Art. 38. - Sumele provenite din comisioane
sunt folosite de Banca Naþionalã a României pentru
acoperirea cheltuielilor de funcþionare ºi dezvoltare a
CIP.
Art. 39. - Persoanele declarante au obligaþiasã
furnizeze CIP orice informaþie solicitatã de aceasta în
scopul desfãºurãrii propriei activitãþi.

CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 40. - Anexele nr. 1-12*) fac parte
integrantã din prezentul regulament.
*) Anexele nr. 1-12 se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 49 bis, care se poate achiziþionade
la Centrul pentru relaþiicu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.
Art. 41. - (1) Prezentul regulament se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, ºi intrã în
vigoare la data de 6 februarie 2012.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului
regulament se abrogã Regulamentul Bãncii Naþionale a
României nr. 1/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
la Banca Naþionalã a României a Centralei Incidentelor
de Plãþi, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Preºedintele Consiliului de administraþie al Bãncii
Naþionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr.
2/9.01.2012 privind organizarea ºi funcþionarea la
Banca Naþionalã a României a
Centralei Riscului de Credit
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
49/20.01.2012
La data de 20.01.2012, a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49,
Regulamentul Bãncii Naþionale a României privind
organizarea ºi funcþionarea la Banca Naþionalã a
României a Centralei Riscului de Credit.
Obiectul Regulamentului îl constituie
organizarea ºi funcþionarea la Banca Naþionalã a
României a Centralei Riscului de Credit (CRC) pentru
gestionarea informaþiei de risc de credit ºi a informaþiei
despre fraudele cu carduri, pentru scopurile specifice ale
utilizatorilor, în
condiþiile pãstrãrii secretului
profesional.
Actul normativ defineºte informaþia de risc de
credit ºi operaþiunile prin care persoanele declarante se
expun la risc ºi cuprinde dispoziþiireferitoare la:
- Structura bazei de date a Centralei Riscului
de Credit ºi accesarea acesteia.
- Regimul informaþiei de risc de credit ºi al
informaþiei despre fraudele cu carduri; transmiterea ºi
înregistrarea informaþieide risc de credit ºi a informaþiei
despre fraudele cu carduri; organizarea ºi gestionarea
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informaþiei de risc de credit ºi a informaþiei despre
fraudele cu carduri; difuzarea informaþiei de risc de
credit ºi a informaþieidespre fraudele cu carduri.
- Corectarea informaþiei transmise eronat la
CRC în perioada de raportare, respectiv corectarea
informaþieiînregistrate în baza de date a CRC.
- Procedura de conciliere în cazul în care
persoana recenzatã contestã corectitudinea unor date
înregistrate în baza de date a CRC pe numele sãu.
Rãspunderea persoanelor
declarante pentru veridicitatea ºi integritatea informaþiei
de risc de credit ºi a informaþiei despre fraudele cu
carduri transmise la CRC precum º i regimul
sancþionator.
- Caracterul confidenþial al informaþiilor de
risc de credit transmise la ºi primite la CRC.
Regulamentul instituie în sarcina instituþiilor
financiare nebancare obligaþia de raportare la CRC, în
termen de cel mult 6 luni de la data eliberãrii de cãtre
Banca Naþionalãa României a documentului care atestã
înscrierea acestora în Registrul special. Aceeaºi
obligaþie incumbã instituþiilor emitente de monedã
electronicã ºi instituþiilor de platã, cu deosebirea cã
termenul de 6 luni curge, în acest caz, de la data la care
Banca Naþionalã a României constatã cã acestea
înregistreazã un nivel semnificativ al activitãþii de
creditare.
Instituþiile financiare nebancare înscrise în
Registrul special care au calitatea de persoane
declarante la CRC, la data intrãrii în vigoare a
prezentului regulament, ºi ca urmare a autorizãrii ca
instituþii de platã/instituþii emitente de monedã
electronicã sunt radiate din Registrul special îºi menþin
calitatea de persoane declarante la CRC pânã în luna
când Banca Naþionalã a României constatã cã nu mai
înregistreazã un nivel semnificativ al activitãþii de
creditare. Instituþiile financiare nebancare radiate din
Registrul special îºi pierd calitatea de persoane
declarante la CRC, începând cu luna în care s-a efectuat
radierea.
În ceea ce priveºte instituþiile emitente de
monedã electronicã ºi instituþiile de platã, acestea îºi
pierd calitatea de persoane declarante la CRC începând
cu luna în care nu mai înregistreazã un nivel
semnificativ al activitãþiide creditare.
Regulamentul Bãncii Naþionale a României
nr.2/2012 privind organizarea ºi funcþionarea la Banca
Naþionalã a României a Centralei Riscului de Credit a
intrat în vigoare la 1 februarie 2012. Începând cu aceastã
datã se abrogã Regulamentul Bãncii Naþionale a
României nr.1/2004 privind organizarea ºi funcþionarea
la Banca Naþionalã a României a Centralei Riscurilor
Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.739 din 16 august 2004.
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Regulamentul nr. 2/09.01.2012 privind organizarea
ºi funcþionarea la Banca Naþionalã a României a
Centralei Riscului de Credit
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
49/20.01.2012
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit.
b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) ºi ale
art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii
Naþionale a României, prevederile art. 46 din Legea nr.
93/2009 privind instituþiile financiare nebancare, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, prevederile art.
631 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 113/2009
privind serviciile de platã, aprobatã, cu modificãri prin
Legea nr. 197/2010, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi prevederile art. 63 din Legea nr. 127/2011
privind activitatea de emitere de monedã electronicã,
în temeiul dispoziþiilor art. 48 din Legea nr.
312/2004, al Legii nr. 93/2009, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 113/2009 privind
serviciile de platã, aprobatã, cu modificãri, prin Legea
nr. 197/2010, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ºi al Legii nr. 127/2011,
Banca Naþionalã a României emite prezentul
regulament.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare ºi definiþii
Art. 1. - (1) Obiectul prezentului regulament îl
constituie organizarea ºi funcþionareala Banca Naþionalã
a României a Centralei Riscului de Credit, denumitã în
continuare CRC.
(2) CRC gestioneazã informaþiade risc de credit
ºi informaþiadespre fraudele cu carduri pentru scopurile
specifice ale utilizatorilor, în condiþiile pãstrãrii
secretului profesional.
(3) CRC participã la schimbul transfrontalier de
i n f o r m a þi i î n c o n f o r m i t a t e c u p r e v e d e r i l e
Memorandumului de înþelegere privind schimbul de
informaþiiîntre registrele de credit naþionale,în vederea
transmiterii acestora cãtre persoanele declarante,
încheiat de Banca Naþionalã a României cu autoritãþile
competente în materie din statele membre.
Art. 2. - Pentru scopurile prezentului
regulament:
1. Informaþiade risc de credit cuprinde datele de
identificare ale unui debitor, persoanã fizicã sau
persoanã juridicã nonbancarã, ºi operaþiunile în lei ºi în
valutã prin care persoanele declarante se expun la risc

faþã de acel debitor. Informaþia de risc de credit este
informaþia care se raporteazã de cãtre persoanele
declarante, se prelucreazã ºi se difuzeazã de cãtre CRC.
Operaþiunileprin care persoanele declarante se
expun la risc sunt:
a) acordarea de credite;
b) asumarea de angajamente de cãtre persoana
declarantã, în numele debitorului, faþã de o persoanã
fizicã, o persoanã juridicã, alta decât persoanele
declarante, sau faþã de o instituþie de credit/instituþie
financiarã din strãinãtate;
c) asumarea de angajamente de cãtre persoana
declarantã, în numele debitorului, faþã de altã persoanã
declarantã care funcþioneazãpe teritoriul României.
2. Informaþia despre fraudele cu carduri este
informaþia raportatã de cãtre persoana declarantã cu
privire la încãlcarea prevederilor contractuale de cãtre
posesorii de card de debit ºi/sau de credit, care
îndeplineºte condiþiile prevãzute de lege pentru a fi
calificatã drept fraudã, suma aferentã fraudei nefiind
înregistratã la restanþe în evidenþele persoanei
declarante.
3. Riscul individual este suma valorilor
operaþiunilor prevãzute la pct. 1 raportatã la CRC de o
persoanã declarantã pentru un debitor, persoanã fizicã
sau persoanã juridicã nonbancarã, cu condiþia sã fie
egalã ori mai mare decât limita de raportare. Riscul
individual reprezintã expunerea unei persoane
declarante faþã de un debitor ºi se determinã de cãtre
persoana declarantã. Pentru calculul riscului individual
se iau în considerare atât operaþiunile desfãºurate de
debitor în nume propriu, cât ºi cele desfãºurate împreunã
cu alte persoane fizice ºi/sau juridice, care formeazã un
grup de clienþiaflaþiîn legãturã/un singur debitor.
Componenþagrupului de persoane fizice ºi/sau
juridice care formeazã un grup de clienþi aflaþi în
legãturã/un singur debitor, denumit în continuare grup,
se raporteazã la CRC. La stabilirea sferei de cuprindere a
grupului, persoanele declarante vor avea în vedere
urmãtoarele:
a) criteriile prevãzute în legislaþiaîn vigoare cu
privire la expunerile mari, pentru includerea
persoanelor fizice ºi/sau juridice în categoria grup de
clienþiaflaþiîn legãturã/un singur debitor, dupã caz;
b) persoana declarantã sã înregistreze expunere
faþãde cel puþinuna dintre persoanele din grup.
4. Persoana recenzatã este persoana fizicã sau
persoana juridicã nonbancarã, înscrisã în baza de date a
CRC ca urmare a raportãrii acesteia de cãtre persoana
declarantã.
5. Riscul global este suma riscurilor individuale
raportate de toate persoanele declarante pentru acelaºi
debitor, mai puþin valoarea operaþiunilor în lei ºi în
valutã prevãzute la art. 2 pct. 1 lit. c). Riscul global

reprezintã expunerea tuturor persoanelor declarante din
România faþã de un singur debitor ºi se determinã de
CRC.
6. Persoanele declarante la CRC sunt:
- instituþiilede credit, persoane juridice române,
pentru toate informaþiile de risc de credit ºi informaþiile
despre fraudele cu carduri colectate din unitãþile lor
teritoriale din România;
- sucursalele din România ale instituþiilor de
credit strãine, pentru toate informaþiilede risc de credit ºi
informaþiile despre fraudele cu carduri colectate din
unitãþilelor teritoriale;
- instituþiile financiare nebancare, persoane
juridice române, înscrise în Registrul special, pentru
toate informaþiilede risc de credit ºi informaþiile despre
fraudele cu carduri colectate din unitãþile lor teritoriale
din România;
- sucursalele din România ale instituþiilor
financiare strãine înscrise în Registrul special, pentru
toate informaþiilede risc de credit ºi informaþiile despre
fraudele cu carduri colectate din unitãþile lor teritoriale
din România;
- instituþiile emitente de monedã electronicã,
persoane juridice române, care înregistreazã un nivel
semnificativ al activitãþii de creditare, potrivit
Regulamentului Bãncii Naþionalea României nr. 8/2011
privind instituþiile de monedã electronicã, pentru toate
informaþiile de risc de credit ºi informaþiile despre
fraudele cu carduri colectate din unitãþile lor teritoriale
din România;
- instituþiilede platã, persoane juridice române,
care înregistreazã un nivel semnificativ al activitãþii de
creditare, potrivit Regulamentului Bãncii Naþionale a
României nr. 21/2009 privind instituþiile de platã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru toate
informaþiile de risc de credit ºi informaþiile despre
fraudele cu carduri colectate din unitãþile lor teritoriale
din România.
Sucursalele din România ale instituþiilor de
credit din alte state membre vor comunica în scris
direcþiei care coordoneazã activitatea CRC opþiunea de
raportare a informaþiei referitoare la încadrarea
debitorilor.
7. Persoana acreditatã este angajatul autorizat
de conducerea persoanei declarante sã transmitã la ºi sã
recepþioneze de la CRC informaþii de risc de credit ºi
informaþiidespre fraudele cu carduri.
8. Perioada de raportare este intervalul cuprins
între datele de 1 ºi 17 ale lunii în care se raporteazã
informaþia de risc de credit aferentã lunii anterioare.
Perioada de raportare se încheie la data de 17 la ora
17,00; fiecare persoanã declarantã are obligaþia sã
efectueze prima raportare cel târziu în penultima zi a
perioadei de raportare.
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În cazul în care data de 17 nu este o zi bancarã,
perioada de raportare se încheie în urmãtoarea zi
bancarã la ora 17.00.
9. Utilizatori sunt persoanele declarante ºi
Banca Naþionalãa României.
Art. 3. - (1) Limita de raportare, în funcþie de
care persoanele declarante transmit la CRC riscul
individual al unui debitor, este de minimum 20.000
(douã zeci de mii) lei.
(2) Suma reprezentând limita de raportare
poate fi modificatã de cãtre Banca Naþionalã a
României.
SECÞIUNEA a 2-a
Structura bazei de date a CRC ºi accesarea acesteia
Art. 4. - CRC organizeazã ºi gestioneazã o
bazã de date care cuprinde:
a) Fiºierul central al creditelor (FCC), care
conþine informaþiile de risc de credit raportate de
persoanele declarante, prelucrate ºi difuzate de cãtre
CRC în vederea valorificãrii de cãtre utilizatori în
condiþiilepãstrãrii secretului profesional;
b) Fiºierul creditelor restante (FCR), care este
alimentat lunar de FCC cu informaþii de risc de credit
referitoare la debitori ºi la creditele restante ale acestora
faþãde toate persoanele declarante din România;
c) Fiºierul grupurilor (FG), care este alimentat
lunar de FCC cu informaþiidespre grupuri;
d) Fiºierul fraudelor cu carduri (FFC), care
conþineinformaþiidespre fraudele cu carduri comise de
posesorii de carduri de debit ºi/sau de credit.
Art. 5. - (1) În vederea accesãrii bazei de date,
persoanele declarante au obligaþia sã desemneze
maximum 5 persoane acreditate la CRC. În acest scop,
trebuie sã completeze ºi sã actualizeze formularul "Fiºã
de acreditare la CRC a persoanelor autorizate sã
transmitã ºi sã recepþionezeinformaþiide risc de credit ºi
informaþii despre fraudele cu carduri" (F1), conform
anexei nr. 1. Aceastã fiºã va fi întocmitã în douã
exemplare având acelaºi conþinut, cu urmãtoarele
destinaþii:
- exemplarul 1 se transmite în regim
confidenþial direcþiei din Banca Naþionalã a României
care coordoneazã activitatea CRC;
- exemplarul 2 se pãstreazã pentru evidenþele
proprii.
(2) Accesarea sistemului informatic al CRC de
cãtre persoanele acreditate la CRC se face pe bazã de
nume atribuit de Banca Naþionalãa României.
CAPITOLUL II
Regimul informaþiei de risc de credit ºi al informaþiei
despre fraudele cu carduri
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SECÞIUNEA 1
Transmiterea ºi înregistrarea informaþiei de risc de
credit ºi a informaþiei
despre fraudele cu carduri
Art. 6. - Persoanele declarante sunt obligate sã
raporteze la CRC, la termenele ºi în condiþiileprevãzute
în prezentul regulament, informaþia de risc de credit
pentru fiecare debitor care îndeplineºte condiþia de a fi
raportat, respectiv sã fi înregistrat faþã de acesta un risc
individual, precum ºi informaþia despre fraudele cu
carduri constatate.
Art. 7. - (1) Instituþiilefinanciare nebancare au
obligaþiade raportare la CRC, în termen de cel mult 6 luni
de la data eliberãrii de cãtre Banca Naþionalãa României
a documentului care atestã înscrierea acestora în
Registrul special.
(2) Instituþiileemitente de monedã electronicã ºi
instituþiile de platã au obligaþia de raportare la CRC, în
termen de cel mult 6 luni de la data la care Banca
Naþionalã a României constatã cã acestea înregistreazã
un nivel semnificativ al activitãþiide creditare.
(3) Instituþiile financiare nebancare înscrise în
Registrul special care au calitatea de persoane declarante
la CRC, la data intrãrii în vigoare a prezentului
regulament, ºi ca urmare a autorizãrii ca instituþii de
platã/instituþii emitente de monedã electronicã sunt
radiate din Registrul special îºi menþin calitatea de
persoane declarante la CRC pânã în luna când Banca
Naþionalãa României constatã cã nu mai înregistreazã un
nivel semnificativ al activitãþiide creditare.
Art. 8. - (1) Instituþiile financiare nebancare
radiate din Registrul special îºi pierd calitatea de
persoane declarante la CRC, începând cu luna în care s-a
efectuat radierea.
(2) Instituþiileemitente de monedã electronicã ºi
instituþiile de platã îºi pierd calitatea de persoane
declarante la CRC începând cu luna în care nu mai
înregistreazã un nivel semnificativ al activitãþii de
creditare.
Art. 9. - Fluxul informaþional privind
transmiterea, înregistrarea, organizarea ºi difuzarea
informaþiei de risc de credit ºi a informaþiei despre
fraudele cu carduri este prezentat în anexa nr. 11 "Fluxul
informaþionalal CRC".
Art. 10. - În scopul îndeplinirii obligaþiei
prevãzute la art. 6, persoana declarantã trebuie sã
transmitã la CRC, lunar, în format electronic prin
Reþeaua de comunicaþii interbancarã, în perioada de
raportare, informaþia de risc de credit, folosind în mod
obligatoriu urmãtoarele proceduri:
1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie
utilizatã în cazul raportãrii pentru prima datã la CRC a

unui debitor de cãtre respectiva persoanã declarantã sau
în cazul în care datele de identificare ale unor debitori
raportaþianterior de cãtre aceeaºi persoanã declarantã au
suferit modificãri. Transmiterea informaþiei de risc de
credit prin aceastã procedurã se realizeazã prin
utilizarea "Formularului de raportare a debitorilor" (F2
A) º i a "Formularului de raportare a fuziunilor/divizãrilor" (F2 C). Conþinutul acestor formulare
ºi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.
2. Procedura de raportare a grupurilor trebuie
utilizatã în cazul raportãrii pentru prima datã la CRC a
unui grup de cãtre persoana declarantã sau în cazul în
care datele despre grupul raportat anterior de cãtre
aceeaºi persoanã declarantã au suferit modificãri.
Transmiterea informaþiei de risc de credit prin aceastã
procedurã se realizeazã prin utilizarea "Formularului de
raportare a grupurilor" (F2 B).
Conþinutul acestui formular ºi modul de
completare sunt prezentate în anexa nr. 2.
3. Procedura de raportare a riscurilor
individuale trebuie utilizatã în cazul în care debitorul
îndeplineºte condiþia de a fi raportat. Transmiterea
informaþiei de risc de credit prin aceastã procedurã se
face utilizându-se "Formularul de raportare a riscurilor
individuale" (F3 A).
Conþinutul acestui formular ºi modul de
completare sunt prezentate în anexa nr. 3.
4. Procedura de ºtergere a riscurilor trebuie
utilizatã în cazul în care un risc raportat anterior nu mai
este înregistrat în evidenþele persoanei declarante ºi
debitorul respectiv îndeplineºte condiþiade a fi raportat
la CRC. ªter gerea informaþiei de risc de credit prin
aceastã procedurã se face utilizându-se formularul F3 A.
5. Procedura de ºtergere a unui debitor trebuie
utilizatã în cazul în care un debitor nu mai îndeplineºte
condiþia de a fi raportat de cãtre persoana declarantã.
ªter gerea informaþieide risc de credit se face utilizânduse formularul F2 A.
6. Procedura de ºtergere a unui grup trebuie
utilizatã în cazul în care grupul nu mai existã în
evidenþele persoanei declarante. ªter gerea informaþiei
de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 B.
Art. 11. - Informaþiade risc de credit raportatã
la CRC este cea înscrisã în evidenþele persoanei
declarante în ultima zi a lunii pentru care se face
raportarea.
Art. 12. - Fraudele cu carduri se raporteazã de
cãtre persoana declarantã în momentul constatãrii
acestora, astfel:
1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectueazã
de cãtre persoana declarantã care constatã producerea
unei fraude cu un card de debit sau de credit de cãtre
posesorul acestuia. Transmiterea informaþiei se
realizeazã prin utilizarea "Formularului de raportare a

fraudelor cu carduri" (F3 B).
Conþinutul acestui formular ºi modul de
completare sunt prezentate în anexa nr. 3.
2. ªter gerea unei fraude cu card se efectueazã de
cãtre persoana declarantã în situaþia în care constatã cã
informaþia transmisã este eronatã; transmiterea acestei
informaþii se realizeazã prin utilizarea formularului
"Sesizare de corecþie"(F8).
Conþinutul acestui formular ºi modul de
completare sunt prezentate în anexa nr. 8.
Art. 13. - Banca Naþionalã a României va
asigura, la sediul sãu central, condiþiile tehnice care sã
permitã înregistrarea, gestionarea ºi difuzarea cu
operativitate, fãrã alterãri, pe suport electronic a
informaþiilor de risc de credit ºi a informaþiilor privind
fraudele cu carduri.
Art. 14. - (1) Înregistrarea în FCC poate fi
efectuatã dacã informaþia de risc de credit transmisã de
cãtre o persoanã declarantã îndeplineºte cumulativ
urmãtoarele condiþiide validare:
a) respectã standardele de conþinut ºi modul de
completare a formularelor prevãzute în prezentul
regulament;
b) este în concordanþã cu informaþia de risc de
credit cuprinsã în raportãrile anterioare, conform
criteriilor stabilite de CRC în acest sens.
(2) Înregistrarea în FFC poate fi efectuatã dacã
informaþiaprivind fraudele cu carduri transmisã de cãtre
o persoanã declarantã respectã standardele de conþinutºi
modul de completare a formularului prevãzut în
prezentul regulament.
Art. 15. - CRC nu poate modifica din proprie
iniþiativã informaþia de risc de credit ºi/sau informaþia
despre fraudele cu carduri transmisã de cãtre persoanele
declarante.
SECÞIUNEA a 2-a
Organizarea ºi gestionarea informaþiei de risc de credit
ºi a informaþiei
despre fraudele cu carduri
Art. 16. - (1) CRC asigurã înregistrarea
informaþiilor raportate de persoanele declarante ºi
prelucrarea acestor informaþiiîn scopul obþineriide date
agregate necesare utilizatorilor.
(2) FCC este gestionat conform necesitãþilor
proprii ale CRC, astfel încât sã poatã evidenþia operativ
informaþiileprivind:
- identificarea debitorilor ºi evidenþierea, dupã
caz, a situaþiilor speciale, conform Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenþei, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- riscurile individuale ºi caracteristicile
acestora;
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- riscurile globale ºi caracteristicile acestora.
Informaþiile de risc de credit înscrise în FCC vor fi
actualizate lunar.
(3) FCR este gestionat conform necesitãþilor
proprii ale CRC, astfel încât sã poatã evidenþiaoperativ
informaþiile privind abaterile de la graficele de
rambursare a creditelor, înregistrate de debitori faþã de
toate persoanele declarante din România.
(4) FG este gestionat conform necesitãþilor
proprii ale CRC, astfel încât sã poatã evidenþia
informaþiile despre grupurile de persoane fizice ºi/sau
juridice.
(5) FFC este gestionat conform necesitãþilor
proprii ale CRC, astfel încât sã poatã evidenþia
informaþiile despre fraudele cu carduri comise de cãtre
posesorii acestora.
Art. 17. - Informaþiile de risc de credit ºi
informaþiiledespre fraudele cu carduri sunt menþinuteîn
FCR ºi FFC pe o perioadã de 7 ani de la data înscrierii.
SECÞIUNEA a 3-a
Difuzarea informaþiei de risc de credit ºi a informaþiei
despre fraudele cu carduri
Art. 18. - Fluxul difuzãrii informaþieide risc de
credit ºi a informaþieidespre fraudele cu carduri deþinute
de CRC cãtre utilizatori este prezentat în anexa nr. 11
"Fluxul informaþionalal CRC".
Art. 19. - CRC poate difuza informaþia
conþinutã înbaza sa de date din proprie iniþiativã saula
cerere.
Art. 20. - (1) CRC transmite lunar fiecãrei
persoane declarante, din proprie iniþiativã, informaþia
referitoare la riscul global pentru debitorii raportaþi de
aceasta în luna respectivã, la fraudele cu carduri, precum
ºi informaþii despre incidentele de plãþi ale persoanelor
recenzate, utilizând formularul "Situaþiariscului global
privind persoanele recenzate" (F4 A), ºi informaþia
referitoare la grupurile raportate de persoana declarantã
în luna respectivã, utilizând formularul "Situaþia
grupurilor" (F4 C).
Conþinutulacestor formulare ºi modul de completare
sunt prezentate în anexa nr. 4.
(2) Informaþia despre incidentele de plãþi este
preluatã din baza de date a Centralei Incidentelor de
Plãþi.
Art. 21. - (1) CRC transmite, la cerere,
persoanei declarante, informaþii referitoare la creditele
restante pe ultimii 7 ani, evidenþiate în FCR, pentru
oricare debitor raportat de cãtre aceasta în luna
respectivã, utilizând formularul "Situaþia creditelor
restante" (F4 B). Conþinutul acestui formular ºi modul
de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.
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(2) Situaþia creditelor restante include ºi
informaþii referitoare la riscul global, la fraudele cu
carduri, precum ºi informaþii despre incidentele de plãþi
ale debitorilor.
Art. 22. - CRC transmite, la cerere, oricãrei
persoane declarante informaþii referitoarela fraudele cu
carduri, evidenþiate în FFC, utilizând formularul
"Situaþiafraudelor cu carduri" (F4 D). Conþinutulacestui
formular ºi modul de completare sunt prezentate în anexa
nr. 4.
Art. 23. - (1) Persoanele declarante pot solicita
CRC, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de
consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se
realizeazã prin intermediul sediului lor central, pe bazã
de nume atribuit de Banca Naþionalãa României.
(2) În situaþia în care persoanele declarante nu
au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de
consultare a bazei de date a CRC pentru o unitate
teritorialã din fiecare judeþ. Conectarea unitãþilor
teritoriale se realizeazã prin intermediul sediului lor
central, pe bazã de nume atribuit de Banca Naþionalã a
României.
(3) În situaþia în care o sucursalã a persoanei
declarante sau o unitate teritorialã pierde aceastã calitate,
persoana declarantã are obligaþia sã solicite CRC
retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru
aceste entitãþi.
Art. 24. - (1) Persoanele declarante pot consulta
baza de date a CRC, în vederea obþinerii informaþiei de
risc de credit referitoare la orice persoanã fizicã sau
juridicã nonbancarã, cu condiþia sã aibã acordul scris al
persoanei respective, respectând condiþiilelegale.
(2) În cazul în care informaþia de risc de credit
pentru care persoana declarantã consultã baza de date se
referã la un debitor raportat de aceasta în ultima perioadã
de raportare încheiatã ºi/sau în cazul în care aceasta se
referã la fraude cu carduri, nu este necesar acordul
persoanei recenzate.
(3) Datele ce pot fi consultate de persoana
declarantã sunt:
- datele referitoare la riscul global înregistrat în
FCC în ultima lunã, pe numele persoanei recenzate;
- datele referitoare la riscul global ºi creditele
restante înregistrate faþãde toate persoanele declarante în
cel mult ultimii 7 ani, de aceeaºi persoanã recenzatã;
- datele referitoare la fraudele cu carduri în cel
mult ultimii 7 ani; ºi/sau
- datele referitoare la situaþia grupurilor
raportate de fiecare persoanã declarantã, respectiv riscul
global ºi suma restantã aferente grupurilor pentru ultima
lunã încheiatã.
(4) Datele referitoare la riscul global înregistrat
pe numele persoanei recenzate, precum ºi cele

referitoare la creditele restante includ ºi informaþii
despre fraudele cu carduri ºi despre incidentele de plãþi
ale acesteia.
(5) Formularele folosite pentru consultarea
bazei de date a CRC sunt urmãtoarele:
a) "Acord de consultare a bazei de date a CRC"
(F5).
Formularul F5 se întocmeºte în 3 exemplare,
având acelaºi conþinut,cu urmãtoarele destinaþii:
- exemplarul 1: rãmâne în posesia persoanei
care a dat acordul;
- exemplarul 2: se depune la unitatea teritorialã
a persoanei declarante care a primit acordul ºi se
arhiveazã de cãtre aceasta;
- exemplarul 3: se transmite la sediul social al
persoanei declarante (sau sucursalei/unitãþiiteritoriale a
persoanei declarante care are drept de acces la baza de
date - în cazul în care aceasta face consultarea) în ziua
emiterii acordului.
Conþinutul acestui formular ºi modul de
completare sunt prezentate în anexa nr. 5.
b) "Cerere de consultare a bazei de date a CRC"
(F6).
Conþinutul acestui formular ºi modul de
completare sunt prezentate în anexa nr. 6.
(6) Difuzarea de cãtre CRC a informaþieide risc
de credit ºi a informaþiei despre fraudele cu carduri se
face în termen de cel mult o zi bancarã de la data primirii
cererii de consultare a bazei de date a CRC.
Art. 25. - Persoana declarantã este obligatã sã
remitã, la cerere, oricãrei persoane pe care a raportat-o la
sau despre care a primit informaþii de la CRC
informaþiile de risc de credit ºi cele despre fraudele cu
carduri referitoare la persoana respectivã.
Art. 26. - Directorul direcþieide specialitate din
cadrul Bãncii Naþionale a României care coordoneazã
activitatea CRC poate dispune sistarea difuzãrii
informaþiei de risc de credit ºi a informaþiei despre
fraudele cu carduri deþinute de CRC, în cazul în care
accesul la aceasta s-a fãcut de cãtre persoane
neautorizate.
CAPITOLUL III
Corectarea erorilor
SECÞIUNEA 1
Corectarea informaþiei transmise eronat la CRC în
perioada de raportare
Art. 27. - (1) Corectarea informaþiei derisc de
credit transmise, care nu a îndeplinit cel puþinuna dintre
condiþiile prevãzute la art. 14 alin. (1), ºi completarea
informaþiei de risc de credit transmise se pot face în
perioada de raportare (prin retransmisie) prin utilizarea

formularelor F2 A, F2 B ºi F3 A:
a) ca urmare a sesizãrii de cãtre CRC a erorilor,
aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi
bancarã de la data primirii oricãrei raportãri, formularul
"Lista erorilor privind informaþiade risc de credit" (F7).
Conþinutul acestui formular ºi modul de
completare sunt prezentate în anexa nr. 7;
b) ca urmare a sesizãrii de cãtre persoana
declarantã a erorilor ºi omisiunilor proprii.
(2) Persoana declarantã care sesizeazã erori în
informaþiade risc de credit transmisã în cadrul perioadei
de raportare este obligatã sã transmitã la CRC, în aceastã
perioadã, informaþia de risc de credit corectatã.
Corectarea acestor erori se poate efectua ºi prin utilizarea
formularului F8.
(3) În cazul în care persoana declarantã nu
efectueazã corecþiile în perioada de raportare, CRC va
înscrie în FCC numai informaþia de risc de credit care
îndeplineºte condiþiile prevãzute la art. 14 alin. (1) ºi va
completa pe baza datelor anterioare informaþiade risc de
credit omisã.
SECÞIUNEA a 2-a
Corectarea informaþiei înregistrate în baza de date a
CRC
Art. 28. - Corectarea erorilor transmise prin
formularele F2 A, F2 B, F2 C, F3 A ºi F3 B care constituie
o raportare anterioarã se poate face de cãtre persoana
declarantã prin utilizarea formularului F8, astfel:
a) din iniþiativaunei persoane recenzate, atunci
când aceasta constatã existenþaunor date eronate care au
fost înregistrate pe numele sãu ca urmare a raportãrii lor
de cãtre persoana declarantã pe care persoana recenzatã a
identificat-o ca fiind sursa erorii;
b) din iniþiativa persoanei declarante, atunci
când aceasta constatã existenþa unor date eronate
înregistrate în baza de date a CRC, ca urmare a raportãrii
pe care a efectuat-o.
Art. 29. - CRC poate proceda pe baza unei
"Sesizãri de corecþie"transmise de o persoanã declarantã
pe suport hârtie, însoþitã de documente doveditoare, în
situaþiaîn care se impune, la trecerea informaþiilorde pe
un cod numeric personal pe altul, cu condiþiaca eroarea
sã provinã de la autoritãþilecompetente pentru atribuirea
codurilor numerice personale.
Art. 30. - (1) În cazul în care informaþiade risc
de credit conþinutã în formularul F8 îndeplineºte
condiþiile prevãzute la art. 14 alin. (1), CRC efectueazã
înregistrarea acesteia în cel mult o zi bancarã de la data
primirii sesizãrii.
(2) În cazul în care informaþia de risc de credit
conþinutãîn formularul F8 nu îndeplineºte cel puþinuna
dintre condiþiile prevãzute la art. 14 alin. (1), CRC nu
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efectueazã înregistrarea acesteia.
Art. 31. - Informaþia de risc de credit corectã,
transmisã la CRC prin formularul F8, este cea înscrisã în
evidenþele persoanei declarante în ultima zi a lunii la
care se referã.
SECÞIUNEA a 3-a
Procedura de conciliere
Art. 32. - (1) Persoana recenzatã care contestã
corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a
CRC pe numele sãu, fãrã a cunoaºte persoana declarantã
- sursã a erorii, poate solicita persoanei declarante care ia remis informaþia de risc de credit ºi/sau informaþia
despre fraudele cu carduri declanºarea procedurii de
conciliere în cel mult o zi lucrãtoare de la consultarea
bazei de date a CRC.
(2) O informaþie poate fi supusã procedurii de
conciliere o singurã datã de cãtre persoana recenzatã.
Art. 33. - Etapele procedurii de conciliere sunt
urmãtoarele:
- etapa 1: emiterea formularului "Cerere de
conciliere" (F9) de cãtre persoana recenzatã ºi
acceptarea cererii de cãtre persoana declarantã.
Conþinutul acestui formular ºi modul de
completare sunt prezentate în anexa nr. 9.
Formularul F9 se întocmeºte în 3 exemplare,
având acelaºi conþinut,cu urmãtoarele destinaþii:
- exemplarul 1 rãmâne în posesia persoanei
care a emis cererea;
- exemplarul 2 se depune la unitatea teritorialã a
persoanei declarante care iniþiazã procedura de
conciliere ºi se arhiveazã de cãtre aceasta;
- exemplarul 3 se transmite la sediul central al
persoanei declarante;
- etapa a 2-a: transmiterea la CRC de cãtre
persoana declarantã a conþinutului formularului F9 în
cel mult o zi lucrãtoare de la data acceptãrii acesteia;
- etapa a 3-a: transmiterea de cãtre CRC a
informaþiei de risc de credit ºi/sau a informaþiei despre
fraudele cu carduri, conþinutã în formularul F9, cãtre
persoana declarantã care a raportat-o;
- etapa a 4-a: verificarea de cãtre persoana
declarantã a informaþiei de risc de credit ºi/sau a
informaþiei despre fraudele cu carduri supuse
concilierii;
- etapa a 5-a: transmiterea rezultatului
verificãrii de cãtre persoana declarantã în termen de
maximum douã zile lucrãtoare de la primirea de la CRC
a informaþieide risc de credit ºi/sau a informaþieidespre
fraudele cu carduri supuse concilierii.
În cazul în care verificarea a evidenþiat
existenþaunei informaþiieronate de risc de credit ºi/sau a
unei informaþii eronate despre fraudele cu carduri

62

raportate anterior, persoana declarantã transmite
rezultatul verificãrii ºi corecteazã erorile prin emiterea
formularului F8;
- etapa a 6-a: transmiterea de cãtre CRC
persoanei declarante care a iniþiat concilierea a
rezultatului verificãrii informaþiei de risc de credit.
Persoana declarantã este obligatã sã punã la dispoziþia
persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi
lucrãtoare de la data primirii acestuia de la CRC.
CAPITOLUL IV
Rãspundere ºi sancþiuni
Art. 34. - Persoanele declarante rãspund pentru
veridicitatea ºi integritatea informaþieide risc de credit ºi
a informaþiei despre fraudele cu carduri transmise la
CRC.
Art. 35. - (1) Nerespectarea prevederilor
prezentului regulament se sancþioneazã cu amendã
astfel:
a) neraportarea lunarã de cãtre persoanele
declarante la CRC a informaþieide risc de credit ºi/sau a
informaþiei pentru determinarea limitei de raportare,
dupã caz, se sancþioneazãcu amendã de 5.000 lei;
b) netransmiterea de cãtre persoanele declarante
a rezultatului verificãrii informaþiei de risc de credit
ºi/sau a informaþieidespre fraudele cu carduri conþinute
în formularul F9, în cadrul termenului prevãzut la art. 33
etapa a 5-a primul paragraf, se sancþioneazã cu amendã
de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;
c) netransmiterea de cãtre persoanele declarante
a datelor de identificare suplimentare pe care le deþin
referitoare la debitorii implicaþi în schimbul
transfrontalier/a confirmãrii cã nu deþinastfel de date în
termen de maximum douã zile lucrãtoare de la primirea
solicitãrii de la CRC se sancþioneazã cu amendã de 500
lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;
d) netransmiterea de cãtre persoanele declarante
la CRC a informaþiei de risc de credit referitoare la
debitorii care îndeplinesc condiþia de a fi raportaþi ºi
netransmiterea informaþiilor referitoare la grupuri,
precum ºi transmiterea informaþiei de risc de credit
eronate, existentã în baza de date a CRC, se sancþioneazã
cu amendã de 500 lei dacã se identificã 20 debitori
n e r a p o r t a þi / g r u p u r i n e r a p o r t a t e , r e s p e c t i v
raportaþi/raportateeronat; se adaugã la suma menþionatã
câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat,
precum ºi pentru cei raportaþi eronat identificaþi peste
numãrul de 20; informaþia eronatã de risc de credit, în
sensul prezentului capitol, se referã la codul de
identificare a debitorului, codul situaþiei speciale,
creditul reeºalonat, suma datoratã utilizatã ºi neutilizatã,
suma restantã, codul serviciului datoriei, data scadenþei,
încadrarea debitorului ºi componenþagrupurilor;

e) consultarea de cãtre persoanele declarante a
informaþiilor de risc de credit fãrã acordul persoanei la
care se referã informaþiilerespective se sancþioneazãcu
amendã de la 500 lei la 1.000 lei.
(2) Constatarea sãvârºirii faptelor prevãzute la
alin. (1) lit. a)-c) se face de cãtre direcþiade specialitate
din cadrul Bãncii Naþionale a României care
coordoneazã activitatea CRC.
(3) Constatarea sãvârºirii faptelor prevãzute la
alin. (1) lit. d)-e) se face de cãtre persoanele din cadrul
Direcþiei supraveghere, anume împuternicite de
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a
României.
Art. 36. - Banca Naþionalã a României poate
modifica cuantumul amenzilor prevãzute în prezenta
secþiune.
Art. 37. - Sancþiunilese aplicã prin ordin emis
de cãtre guvernator, prim-viceguvernator sau
viceguvernatori. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.
CAPITOLUL V
Alte dispoziþii
Art. 38. - Documentele care conþin informaþia
de risc de credit ºi informaþiadespre fraudele cu carduri
raportatã la ºi primitã de la CRC se arhiveazã pe o
perioadã de 7 ani la persoanele declarante.
Art. 39. - Pentru serviciile de informare
prestate de CRC se percepe fiecãrei persoane declarante
un comision lunar compus dupã cum urmeazã:
a) comision calculat în funcþie de numãrul de
debitori din baza de date a CRC în luna curentã:
- 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele
declarante care au mai puþin de 500 debitori intraþi în
baza de date a CRC în luna curentã ºi pentru care aceasta
pune la dispoziþieformularul F4 A;
- 2.300 (douã mii trei sute) lei pentru persoanele
declarante care au între 500 ºi 1.000 debitori intraþi în
baza de date a CRC în luna curentã ºi pentru care aceasta
pune la dispoziþieformularul F4 A;
- 2.500 (douã mii cinci sute) lei pentru
persoanele declarante care au peste 1.000 debitori intraþi
în baza de date a CRC în luna curentã ºi pentru care
aceasta pune la dispoziþieformularul F4 A;
b) comision calculat în funcþie de numãrul de
consultãri efectuate cu acordul debitorilor potenþiali:
- 100 (o sutã) lei pentru persoanele declarante
care au efectuat consultãri pentru toþi debitorii noi
cãrora li s-au acordat credite în luna curentã;
- 200 (douã sute) lei pentru persoanele
declarante care au efectuat consultãri pentru cel puþin
50% din debitorii noi cãrora li s-au acordat credite în
luna curentã;

- 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante
care au efectuat consultãri pentru mai puþin de 50% din
debitorii noi cãrora li s-au acordat credite în luna curentã.
Art. 40. - Pentru instituþiile financiare
nebancare înscrise în Registrul special, instituþiile
emitente de monedã electronicã ºi instituþiile de platã
care înregistreazã un nivel semnificativ al activitãþii de
creditare, comisionul lunar se reþinedin contul instituþiei
de credit ce funcþioneazã pe teritoriul României, la care
instituþiilenominalizate au contul deschis, al cãrei nume
va fi comunicat direcþieide specialitate din cadrul Bãncii
Naþionalea României care coordoneazã activitatea CRC.
Art. 41. - Banca Naþionalã a României poate
modifica nivelul comisionului prevãzut la art. 39.
Art. 42. - Sumele provenite din comisioane sunt
folosite de Banca Naþionalã a României pentru
acoperirea cheltuielilor de funcþionare ºi dezvoltare a
CRC.
Art. 43. - (1) Persoanele declarante au obligaþia
sã furnizeze CRC orice informaþiesolicitatã de aceasta în
scopul desfãºurãrii propriei activitãþi.
(2) Pentru scopurile de analizã ale Bãncii
Naþionale aRomâniei, persoanele declarante raporteazã
lunar clasa de rating în care au fost încadrate
creditele/angajamentele acordate debitorilor º i
probabilitatea de nerambursare, prin utilizarea
formularului F3 A.
(3) Pentru determinarea sumei reprezentând
limita de raportare, persoanele declarante au obligaþiasã
raporteze semestrial, pentru lunile decembrie ºi iunie, la
CRC, informaþiiledespre creditele ºi/sau angajamentele
înscrise în evidenþelepersoanei declarante în ultima zi a
lunii pentru care se face raportarea. Persoanele
declarante vor raporta aceste informaþii în perioada de
raportare din luna februarie pentru luna decembrie ºi în
perioada de raportare din luna august pentru luna iunie.
Transmiterea informaþiilorse realizeazã prin utilizarea
formularului "Credite acordate ºi angajamente asumate
în numele debitorilor persoane fizice ºi persoane juridice
nonbancare" (F10). Conþinutulacestui formular ºi modul
de completare sunt prezentate în anexa nr. 10.
Art. 44. - Informaþiilede risc de credit transmise
la ºi primite de la CRC au caracter confidenþial.
Art. 45. - CRC nu îº i asumã nicio
responsabilitate în cazul valorificãrii, cu încãlcarea
prevederilor legale, a informaþiei de risc de credit ºi a
informaþiei despre fraudele cu carduri de cãtre
persoanele declarante.
Art. 46. - (1) Lichidatorul desemnat de tribunal
pentru gestionarea instituþieide credit aflate în proces de
lichidare judiciarã este obligat sã transmitã lunar la CRC
informaþiile derisc de credit referitoare la debitorii care
îndeplinesc condiþia de raportare, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament. Lichidatorul
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transmite informaþiile de risc de credit în format
electronic sau pe suport hârtie.
(2) CRC nu are obligaþia de a transmite
lichidatorului desemnat informaþiile din formularul
F4A.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 47. - Anexele nr. 1-11*) fac parte
integrantã din prezentul regulament.
___________
*) Anexele nr. 1-11 se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 49 bis, care se poate achiziþiona
de la Centrul pentru relaþii cu publicul al Regiei
Autonome "Monitorul Oficial", Bucureºti, ºos. Panduri
nr. 1.
Art. 48. - (1) Prezentul regulament se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, ºi intrã în
vigoare la data de 1 februarie 2012.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului
regulament se abrogã Regulamentul Bãncii Naþionalea
României nr. 4/2004 privind organizarea ºi funcþionarea
la Banca Naþionalã a României a Centralei Riscurilor
Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 739 din 16 august 2004, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Preºedintele Consiliului de administraþie al
Bãncii Naþionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu
Regulamentul nr. 31/29.12.2011 privind raportarea
de date ºi informaþii statistice la Banca Naþionalã a
României
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
67/27.01.2012
La data de 27.01.2012 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 67,
Regulamentul nr. 31/2011 privind raportarea de date ºi
informaþiistatistice la Banca Naþionalãa României.
Obiectul Regulamentului îl constituie
reglementarea raportãrilor de date ºi informaþii privind
statistica monetarã ºi financiarã, balanþa de plãþi ºi
datoria privatã externã a României, pe termen mediu ºi
lung.
Regulamentul nr.31/2011 este structurat în
patru titluri, respectiv:
Titlul I - Raportãri de date ºi informaþiiprivind
statistica monetarã ºi financiarã, balanþa de plãþi ºi
datoria privatã externã a României pe termen mediu ºi
lung;
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Titlul II - Raportarea de date în scopul
monitorizãrii tranzacþiilor de pe piaþa monetarã/valutarã;
Titlul III - Raportarea de date ºi informaþii în
scopul monitorizãrii activitãþiide plãþi;
Titlul IV – Sancþiuniºi dispoziþiifinale.
Titlul I stabileºte obligaþiile de raportare la
Banca Naþionalã a României a datelor ºi informaþiilor
statistice privind:
- bilanþul monetar al instituþiilor financiare
monetare;
- ratele dobânzii practicate de instituþiile
financiare monetare;
- activele º i pasivele bilanþiere ale
instituþiilorfinanciare nebancare;
- activele ºi pasivele fondurilor de investiþii;
- balanþade plãþi;
- operaþiuni valutare de capital de natura
datoriei private externe pe termen mediu ºi lung;
- structura în profil teritorial a creditelor ºi
depozitelor clienþilornebancari, neguvernamentali.
Titlul II stabileºte structura ºi modul de
raportare a:
- tranzacþiilor efectuate pe piaþa valutarã
interbancarã;
- operaþiunilor de atragere ºi plasare de
depozite efectuate pe piaþamonetarã interbancarã;
- tranzacþiilor cu instrumente financiare
derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate
agreements, swap-uri pe rata dobânzii ºi opþiuni pe rata
dobânzii) efectuate pe pieþela buna înþelegere;
- tranzacþiilor cu opþiuni având ca suport
cursul de schimb al monedei naþionale ºi swap-urilor
valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieþe la buna
înþelegere.
Titlul III stabileºte structura ºi modul de
raportare a datelor ºi informaþiilor statistice privind
plãþile, operaþiunile cu instrumente de platã ºi cele cu
instrumente financiare ºi se aplicã instituþiilor de credit
persoane juridice române, sucursalelor din România ale
instituþiilor de credit persoane juridice strãine,
instituþiilor de platã persoane juridice române ºi
sucursalelor din România ale instituþiilorde platã strãine
înscrise în Registrul instituþiilor de platã þinut de Banca
Naþionalã a României, instituþiilor emitente de monedã
electronicã persoane juridice române, sucursalelor din
România ale instituþiilor emitente de monedã
electronicã, precum ºi Trezoreriei Statului, Companiei
Naþionale "Poºta Românã" - S.A., administratorilor de
sisteme de plãþi ºi administratorilor de sisteme de
decontare a operaþiunilor cu instrumente financiare,
precum ºi depozitarilor centrali ºi contrapãrþilorcentrale

pentru activitatea lor în legãturã cu sistemele de
decontare cu instrumente financiare.
Regulamentul nr.31/2011 privind raportarea de
date ºi informaþii statistice la Banca Naþionalã a
României a intrat în vigoare la 27 aprilie 2012.
Regulamentul nr. 31/29.12.2011 privind raportarea
de date ºi informaþii statistice la Banca Naþionalã a
României
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
67/27.01.2012
Având în vedere prevederile art. 49 din Legea
nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naþionale a
României, ale art. 101 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituþiile de credit ºi
adecvarea capitalului, aprobatã, cu modificãri ºi
completãri, prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ale art. 24 din Legea nr.
93/2009 privind instituþiile financiare nebancare, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile
de platã, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr.
197/2010, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
ale Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de
monedã electronicã,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Naþionalã a României emite prezentul
regulament.
TITLUL I
Raportãri de date ºi informaþii privind statistica
monetarã ºi financiarã, balanþa de plãþi ºi datoria
privatã externã a României pe termen mediu ºi lung
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 1. - Prezentul titlu stabileºte, în cap. II-VIII,
obligaþiilede raportare la Banca Naþionalãa României a
datelor ºi informaþiilorstatistice privind:
bilanþul monetar al instituþiilor financiare
monetare;
ratele dobânzii practicate de instituþiile
financiare monetare;
activele º i pasivele bilanþiere ale
instituþiilorfinanciare nebancare;
activele ºi pasivele fondurilor de investiþii;
- balanþade plãþi;

- operaþiuni valutare de capital de natura
datoriei private externe pe termen mediu ºi lung;
- structura în profil teritorial a creditelor ºi
depozitelor clienþilornebancari, neguvernamentali.
SECÞIUNEA a 2-a
Rezidenþa
Art. 2. - În înþelesulprezentului titlu, termenii ºi
expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) rezidenþi:
a1) persoane fizice - cetãþeni români, cetãþeni
strãini ºi apatrizi, cu domiciliul în România atestat cu
documente de identitate emise conform legii;
a2) persoane juridice ºi orice alte entitãþi cu
sediul în România, precum ºi persoane fizice, cetãþeni
români, cetãþeni strãini ºi apatrizi cu domiciliul în
România, care sunt autorizate ºi/sau înregistrate sã
desfãºoare activitãþi economice pe teritoriul României,
în mod independent, în condiþiile prevãzute de
reglementãrile legale în vigoare;
a3) sucursale, agenþii, reprezentanþe, birouri
aparþinând persoanelor juridice strãine sau altor entitãþi
strãine, înregistrate ºi/sau autorizate sã funcþioneze în
România;
a4) ambasade, consulate ºi alte reprezentanþeºi
misiuni permanente ale României în strãinãtate;
b) nerezidenþi:
b1) persoane fizice - cetãþeni strãini, cetãþeni
români ºi apatrizi, cu domiciliul în strãinãtate atestat cu
documente de identitate emise conform legii;
b2) persoane juridice ºi orice alte entitãþi cu
sediul în strãinãtate, precum ºi persoane fizice, cetãþeni
strãini, cetãþeni români ºi apatrizi, cu domiciliul în
strãinãtate, care sunt autorizate ºi/sau înregistrate sã
desfãºoare activitãþi economice în strãinãtate, în mod
independent, în condiþiile prevãzute de reglementãrile
legale în vigoare;
b3) sucursale, agenþii, reprezentanþe, birouri ºi
orice alte entitãþi ale persoanelor juridice române sau
altor entitãþi române, înregistrate ºi/sau autorizate sã
funcþionezeîn strãinãtate;
b4) ambasade, consulate ºi alte reprezentanþeºi
misiuni permanente ale altor state în România, precum ºi
organizaþii internaþionale sau reprezentanþe ale unor
astfel de organizaþiicare funcþioneazãîn România.
SECÞIUNEA a 3-a
Sectoare instituþionale
Art. 3. - (1) În înþelesul prezentului titlu,
termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele
semnificaþii:
a) unitãþiinstituþionale- unitãþieconomice care
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au capacitatea de a deþinebunuri ºi active, de a subscrie
angajamente, de a exercita activitãþi economice ºi de a
realiza, în nume propriu, operaþiicu alte unitãþi;
b) cvasisocietãþi- unitãþidistincte, producãtori
de bunuri ºi/sau servicii destinate pieþei,care se bucurã
de autonomie de decizie ºi care se caracterizeazã prin
faptul cã dispun de contabilitate completã, potrivit legii,
dar nu au personalitate juridicã;
c) sector instituþional - ansamblu de unitãþi
instituþionale grupate în funcþie de comportamentul lor
economic, þinând cont de categoria de producãtori din
care fac parte ºi/sau de natura activitãþilor ºi funcþiilor
lor principale.
(2) Standardele privind clasificarea sectoarelor
instituþionale sunt definite în Regulamentul (CE) nr.
2.223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind
Sistemul european de conturi naþionale ºi regionale din
Comunitate (SEC 95), publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L nr. 310/1996.
Art. 4. - În înþelesulprezentului titlu, sectoarele
instituþionale prezentate mai jos au urmãtoarele
semnificaþii:
a) societãþi nefinanciare (S11) - unitãþi cu
personalitate juridicã ºi cvasisocietãþi a cãror activitate
principalã constã în producerea de bunuri ºi/sau servicii
nefinanciare pentru piaþã; acest sector instituþional
cuprinde: regii autonome, companii naþionale,societãþi
naþionale, societãþi comerciale cu capital public sau
privat, societãþicooperatiste, societãþiagricole, instituþii
fãrã scop lucrativ aflate în serviciul societãþilor
nefinanciare (asociaþii patronale, asociaþii ale
meºteºugarilor) ºi alte asemenea;
b) instituþii financiare monetare - cuprinde
urmãtoarele sectoare instituþionale:
b1) banca centralã (S121) - cuprinde Banca
Naþionalã a României, Banca Centralã Europeanã,
precum ºi celelalte bãnci centrale naþionale;
b2) alte instituþii financiare monetare (S122) cuprinde instituþii de credit, alte instituþii financiare
monetare ºi fonduri de piaþãmonetarã;
b2.1) instituþii de credit - are semnificaþia
prevãzutã la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituþiile de
credit ºi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
b2.2) alte instituþii financiare monetare cuprinde:
1. alte instituþii financiare a cãror activitate
constã în:
(i) atragerea de depozite ºi/sau de substitute
apropiate pentru depozite de la acele entitãþicare nu sunt
instituþiifinanciare monetare;
(ii) acordarea de credite ºi/sau efectuarea de
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investiþii în titluri de valoare, pe cont propriu, cel puþin
din punct de vedere economic;
2. instituþii emitente de monedã electronicã a
cãror activitate principalã constã în furnizarea de servicii
de intermediere financiarã sub forma emiterii de monedã
electronicã;
b2.3) fonduri de piaþã monetarã -organisme de
plasament colectiv care îndeplinesc toate criteriile
urmãtoare:
a) urmãresc obiectivul de investiþiide menþinere
a principalului fondului ºi de oferire a unui randament
corespunzãtor ratei dobânzii instrumentelor de piaþã
monetarã;
b) investesc în instrumente de piaþã monetarã
care îndeplinesc criteriile pentru instrumente de piaþã
monetarã prevãzute în Directiva 2009/65/CE a
Parlamentului European ºi a Consiliului din 13 iulie
2009 de coordonare a actelor cu putere de lege ºi a actelor
administrative privind organismele de plasament
colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sau în depozite
constituite la instituþii de credit ori, în mod alternativ,
asigurã evaluarea în condiþiiechivalente a lichiditãþiiºi a
valorii portofoliului în care investesc;
c) se asigurã cã instrumentele de piaþãmonetarã
în care investesc sunt de înaltã calitate, astfel cum este
aceasta determinatã de societatea de administrare.
Calitatea unui instrument de piaþã monetarã este
apreciatã, printre altele, în baza urmãtorilor factori:
- calitatea creditului instrumentului de piaþã
monetarã;
- natura categoriei de active reprezentate de
instrumentul de piaþãmonetarã;
- pentru instrumentele financiare structurate,
riscul operaþionalºi de contrapartidã inerent în tranzacþia
financiarã structuratã;
- profilul de lichiditate;
d) se asigurã cã portofoliul lor are o scadenþã
medie ponderatã (weighted average maturity, WAM) de
cel mult 6 luni ºi o duratã de viaþã medie ponderatã
(weighted average life, WAL) de cel mult 12 luni;
e) furnizeazã zilnic valoarea activului net (net
asset value, NAV) º i un calcul al preþului
acþiunilor/unitãþilor lor ºi oferã zilnic posibilitatea
subscrierii ºi rãscumpãrãrii de acþiuni/unitãþi;
f) limiteazã investiþiile în titluri de valoare la
cele cu o scadenþãrezidualã pânã la data de rãscumpãrare
legalã (legal redemption date) mai micã de sau egalã cu 2
ani, cu condiþiaca timpul rãmas pânã la urmãtoarea datã
de revizuire a ratei dobânzii (interest rate reset date) sã fie
mai mic de sau egal cu 397 de zile, datã la care titlurile de
valoare cu ratã variabilã ar trebui revizuite la o ratã sau un
index a/al pieþeimonetare;
g) limiteazã investiþiile în alte organisme de
plasament colectiv la cele care respectã definiþia

fondurilor de piaþãmonetarã;
h) nu îºi asumã riscuri directe sau indirecte faþã
de titluri de participaþiesau materii prime, inclusiv prin
instrumente derivate, ºi utilizeazã instrumente derivate
numai în conformitate cu strategia de investiþiipe piaþa
monetarã a fondului. Instrumentele derivate care
genereazã un risc valutar pot fi utilizate numai pentru
acoperirea riscului (hedging). Investiþiile în titluri de
valoare în alte monede decât moneda de bazã sunt
permise, cu condiþia ca riscul valutar sã fie acoperit în
întregime;
i) au fie o NAV fluctuantã, fie o NAV constantã.
Specificaþii pentru criteriile de identificare ale
fondurilor de piaþãmonetarã:
(a) instrumentul de piaþã monetarã este
considerat ca având o înaltã calitate a creditului dacã i sa acordat unul dintre cele mai înalte douã ratinguri de
credit pe termen scurt disponibile de cãtre fiecare
agenþiede rating de credit recunoscutã care a acordat un
rating instrumentului sau, dacã instrumentul nu are
rating, este apreciat a avea o calitate echivalentã în
temeiul procesului intern de rating al societãþii de
administrare. Atunci când o agenþie de rating de credit
recunoscutã îºi împarte cel mai înalt rating pe termen
scurt în douã categorii, aceste douã categorii sunt
considerate o categorie unicã ºi, prin urmare, cel mai
înalt rating disponibil;
(b) cu titlu de excepþiede la cerinþaprevãzutã la
lit. (a), fondul de piaþã monetarã poate deþine emisiuni
suverane a cãror calitate se încadreazã cel puþin în
categoria investiþii, "emisiune suveranã" însemnând
instrumente de piaþãmonetarã emise sau garantate de o
autoritate centralã, regionalã sau localã ori de o bancã
centralã dintr-un stat membru, de Banca Centralã
Europeanã, de Uniunea Europeanã sau de Banca
Europeanã de Investiþii;
(c) la calcularea WAL pentru titluri de valoare,
inclusiv instrumente financiare structurate, calcularea
scadenþei se bazeazã pe scadenþa rezidualã pânã la
rãscumpãrarea legalã a instrumentelor. Cu toate acestea,
atunci când un instrument financiar include o opþiune
put, data exercitãrii opþiuniiput poate fi utilizatã în locul
scadenþei reziduale legale numai dacã toate condiþiile
urmãtoare sunt îndeplinite permanent:
- opþiuneaput poate fi exercitatã în mod liber de
societatea de administrare la data de exercitare a
acesteia;
- preþul de exercitare al opþiunii put rãmâne
apropiat de valoarea preconizatã a instrumentului la
urmãtoarea datã de exercitare;
- strategia de investiþii a fondurilor de piaþã
monetarã presupune cã existã o probabilitate ridicatã ca
opþiunea sã fie exercitatã la urmãtoarea datã de

exercitare;
(d) la calcularea WAL ºi WAM se ia în
considerare impactul instrumentelor financiare derivate,
al depozitelor ºi al tehnicilor de administrare eficientã de
portofoliu;
(e) scadenþamedie ponderatã (weighted average
maturity, WAM) - un indicator al intervalului mediu de
timp pânã la scadenþatuturor titlurilor de valoare suport
din fond, ponderate pentru a reflecta deþinerile relative
din fiecare instrument, presupunând cã scadenþa unui
instrument cu ratã variabilã este mai degrabã intervalul
de timp rãmas pânã la urmãtoarea revizuire a ratei
dobânzii la rata pieþeimonetare, ºi nu intervalul de timp
rãmas pânã la data la care principalul titlului de valoare
trebuie rambursat. În practicã, WAM se utilizeazã pentru
a determina sensibilitatea unui fond de piaþãmonetarã la
variaþiileratelor dobânzilor de pe piaþamonetarã;
(f) durata de viaþã medie ponderatã (weighted
average life, WAL) - media ponderatã a scadenþei
reziduale a fiecãrui titlu de valoare deþinut într-un fond,
reprezentând intervalul de timp pânã la data la care
principalul este rambursat în întregime, fãrã a þine cont
de dobândã ºi fãrã discont. Spre deosebire de calcularea
WAM, calcularea WAL pentru titlurile de valoare cu ratã
variabilã ºi pentru instrumentele financiare structurate
nu permite utilizarea datelor de revizuire a ratei dobânzii
ºi utilizeazã în schimb doar scadenþa finalã declaratã a
titlului de valoare. WAL se utilizeazã pentru a determina
riscul de credit, acesta fiind cu atât mai ridicat cu cât este
amânatã mai mult rambursarea principalului. De
asemenea, WAL se utilizeazã pentru limitarea riscului de
lichiditate;
(g) instrumente de piaþãmonetarã - instrumente
tranzacþionate în mod normal pe piaþa monetarã, care
sunt lichide ºi care au o valoare ce poate fi stabilitã cu
exactitate în orice moment;
(h) societate de administrare - o societate a cãrei
activitate obiºnuitã constã în administrarea portofoliului
unui fond de piaþãmonetarã.
Lista fondurilor de piaþãmonetarã rezidente este
publicatã de Banca Naþionalã a României. Lista
instituþiilorfinanciare monetare din Uniunea Europeanã
este publicatã de Banca Centralã Europeanã;
c) alþiintermediari financiari (S123) - unitãþicu
personalitate juridicã ºi cvasisocietãþi financiare a cãror
funcþie principalã constã în furnizarea de servicii de
intermediere financiarã, exclusiv cele furnizate de
instituþiilefinanciare monetare; acest sector instituþional
cuprinde, fãrã a fi limitativ: fonduri de investiþii, altele
decât fondurile de piaþã monetarã (fonduri deschise de
investiþii, societãþi de investiþii ºi altele asemenea),
societãþi vehicule investiþionale, instituþii financiare
nebancare, societãþi de servicii de investiþii financiare;
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case de compensare cu funcþie de contraparte centralã.
Lista fondurilor de investiþiiºi lista societãþilorvehicule
investiþionaledin Uniunea Europeanã sunt publicate de
Banca Centralã Europeanã;
d) auxiliari financiari (S124) - unitãþi cu
personalitate juridicã ºi cvasisocietãþifinanciare a cãror
funcþie principalã constã în exercitarea de activitãþi
financiare auxiliare; acest sector instituþional cuprinde:
societãþi de registru, case de schimb valutar, burse de
valori, case de compensare fãrã funcþia de contraparte
centralã, societãþide administrare a fondurilor de pensii
private, societãþi de administrare a investiþiilor,brokeri
de asigurãri, brokeri de credite ºi alþiauxiliari financiari
a cãror activitate este asociatã cu intermedierea
financiarã;
e) societãþi de asigurare ºi fonduri de pensii
(S125) - unitãþicu personalitate juridicã ºi cvasisocietãþi
financiare a cãror funcþieprincipalã constã în furnizarea
de servicii de intermediere financiarã rezultate din
reciprocitatea riscurilor; acest sector instituþional
cuprinde: societãþide asigurare, societãþide reasigurare,
grupuri financiare de asigurare, fonduri de pensii private
sau administrate privat ºi altele asemenea.
f) administraþia publicã (S13) - acest sector
instituþional cuprinde: administraþia centralã,
administraþiilelocale, administraþiilestatelor federale ºi
administraþiilesistemelor de asigurãri sociale;
f1) administraþia centralã (S1311) organismele centrale a cãror competenþãse întinde pe tot
teritoriul þãrii,cu excepþiaadministraþiilorsistemelor de
asigurãri sociale; informaþiile referitoare la activele ºi
pasivele autoritãþilor publice se includ în acest sector
instituþional;
f2) administraþiile statelor federale (S1312) administraþiile care, în calitate de unitãþi instituþionale
distincte, exercitã anumite funcþii de administraþie la
nivel inferior celui al administraþiei centrale ºi superior
celui al unitãþilor instituþionale publice locale, cu
excepþiaadministraþiilorsistemelor de asigurãri sociale
ale administraþilor statelor federale. În Uniunea
Europeanã administraþiiale statelor federale au Austria,
Germania, Portugalia ºi Spania;
f3) administraþiile locale (S1313) - administraþiilepublice a cãror competenþãse întinde numai pe o
unitate administrativã localã, cu excepþia instituþiilor
teritoriale ale administraþiilor sistemelor de asigurãri
sociale;
f4) administraþiile sistemelor de asigurãri
sociale (S1314) - cuprind autoritãþilecare administreazã
sistemele de asigurãri sociale (sistemul public de pensii
ºi alte drepturi de asigurãri sociale, sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj, sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate,
sistemul asigurãrilor pentru accidente de muncã ºi boli
profesionale ºi altele asemenea), precum ºi instituþiile
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teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul
de finanþare;
g) gospodãriile populaþiei (S14) - persoane
fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de
bunuri ºi servicii ce folosesc aceeaºi locuinþã,utilizeazã
în comun o parte sau totalitatea veniturilor ºi a
patrimoniului, consumã în colectiv bunuri ºi servicii ºi,
eventual, produc bunuri ºi/sau servicii nefinanciare
exclusiv pentru consumul lor final; acest sector
instituþionalcuprinde, de asemenea, asociaþiilefamiliale
ºi persoanele fizice care desfãºoarã activitãþieconomice
în mod independent, asociaþiile de persoane fãrã
personalitate juridicã (altele decât cvasisocietãþile) care
sunt producãtori de bunuri ºi/sau servicii pentru piaþã,
instituþiilefãrã scop lucrativ ºi fãrã personalitate juridicã
aflate în serviciul gospodãriilor populaþiei, persoanele
instituþionalizate (în mãnãstiri, unitãþi de asistenþã
socialã ºi altele asemenea);
h) instituþii fãrã scop lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaþiei (S15) - unitãþi cu personalitate
juridicã ce servesc gospodãriile populaþiei, furnizând
bunuri ºi/sau servicii nedestinate pieþei; acest sector
instituþional cuprinde: sindicate, grupuri profesionale,
societãþi ºtiinþifice, asociaþii de consumatori, biserici ºi
comunitãþi religioase, cluburi sociale, recreative,
culturale ºi sportive, organizaþii de caritate, asociaþii ºi
fundaþiide binefacere finanþateprin transferuri voluntare
(în numerar sau în naturã), provenite de la alte entitãþi,ºi
altele asemenea.
SECÞIUNEA a 4-a
Categorii de instrumente
Art. 5. - Standardele pentru clasificarea
categoriilor de instrumente ce constituie activele ºi
pasivele unitãþilorinstituþionalesunt definite în Sistemul
european de conturi naþionaleºi regionale în Comunitate
(SEC 95).
Art. 6. - În înþelesulprezentului titlu, categoriile
de active prezentate mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) numerar - deþineri de bancnote ºi monede
metalice în monedã naþionalã ºi alte monede aflate în
circulaþiecare sunt folosite în mod obiºnuit la efectuarea
plãþilor;
b) credite - fonduri date cu împrumut clienþilor,
exclusiv depozite plasate ºi titluri de valoare negociabile;
aceastã categorie include, fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele elemente de activ:
b1) credite acordate gospodãriilor populaþiei ºi
instituþiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor
populaþiei,defalcate în:
b1.1) credite pentru consum: credite acordate
pentru finanþarea în special a consumului personal de
bunuri ºi servicii (automobile, mobilã, aparaturã

electrocasnicã, electronicã, petrecerea vacanþelorºi alte
asemenea bunuri ºi servicii). Creditul pentru consum
acordat întreprinzãtorilor persoane fizice/asociaþiilorde
persoane fãrã personalitate juridicã se include în aceastã
categorie dacã împrumutul este utilizat cu
preponderenþãpentru consumul personal;
b1.2) credite pentru locuinþe: credite acordate
în scopul investirii în locuinþe pentru utilizare proprie
sau pentru închiriere, inclusiv în scopul construirii sau în
scopul renovãrii locuinþelor. Acestea cuprind credite
garantate cu proprietãþirezidenþialecare sunt folosite în
scopul achiziþionãrii de locuinþe, precum ºi alte credite
pentru achiziþionareade locuinþeefectuate pe baza unei
garanþiipersonale sau a altor forme de active. Creditele
pentru locuinþe acordate întreprinzãtorilor persoane
fizice/asociaþiilorde persoane fãrã personalitate juridicã
sunt cuprinse în aceastã categorie, cu excepþiacazului în
care locuinþa este utilizatã cu preponderenþã pentru
dezvoltarea afacerilor, caz în care se raporteazã în
categoria credite pentru dezvoltarea afacerilor;
b1.3) credite pentru dezvoltarea afacerilor:
credite acordate asociaþiilor familiale ºi întreprinzãtorilor persoane fizice, altele decât cele înregistrate în
categoriile credite pentru consum ºi credite pentru
locuinþe;
b1.4) credite pentru alte scopuri: credite
acordate gospodãriilor populaþiei ºi instituþiilor fãrã
scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaþiei,altele
decât creditele pentru consum, creditele pentru locuinþe
ºi creditele pentru dezvoltarea afacerilor.
Creditele pentru refinanþare acordate gospodãriilor
populaþiei ºi instituþiilor fãrã scop lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaþiei se încadreazã în categoria în
care este încadrat creditul refinanþat;
b2) creanþeaferente cãrþilorde credit.
În sensul prezentului titlu, aceastã categorie
cuprinde creditele acordate gospodãriilor populaþiei ºi
societãþilor nefinanciare fie prin intermediul cardurilor
cu debit amânat (ºi anume carduri pentru credite de
oportunitate, astfel cum sunt definite mai jos), fie prin
intermediul cardurilor de credit (ºi anume carduri pentru
credite de oportunitate ºi pentru credite extinse).
Creanþele aferente cãrþilor de credit sunt înregistrate în
conturi de card speciale ºi, prin urmare, nu sunt
evidenþiate în conturilecurente sau cele cu facilitate de
descoperit de cont.
Creditul de oportunitate este definit ca fiind
creditul acordat cu o dobândã de 0 % în perioada dintre
data tranzacþiei (tranzacþiilor) de platã efectuate cu
cardul pe parcursul unui ciclu de facturare ºi data la care
soldurile debitoare din cadrul acestui ciclu de facturare
specific devin exigibile.
Creditul extins este definit ca fiind creditul
acordat dupã data (datele) închiderii ciclului (ciclurilor)

de facturare anterior (anterioare), adicã sumele debitelor
din conturile de card care nu au fost decontate atunci
când acest lucru a fost posibil pentru prima datã, pentru
care se percep rate ale dobânzii sau rate ale dobânzii
ierarhizate de regulã mai mari de 0 %. Deseori, trebuie
plãtite rate minime lunare pentru rambursarea, cel puþin
parþialã, a creditului extins. Contrapartida acestui credit
este entitatea responsabilã în final de rambursarea
sumelor neachitate în conformitate cu acordul
contractual, care coincide cu titularul cardului, în cazul
cardurilor pentru uz personal, dar nu ºi în cazul cardurilor
utilizate de societãþilecomerciale;
b3) credite reînnoibile automat (revolving) ºi
credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts).
Toate creditele reînnoibile automat au urmãtoarele
caracteristici:
1. debitorul poate utiliza sau retrage fonduri
într-o limitã de credit anterior aprobatã, fãrã a notifica în
prealabil creditorul;
2. valoarea creditului disponibil poate creºte ºi
descreºte pe mãsurã ce fondurile sunt împrumutate ºi
rambursate;
3. creditul poate fi utilizat în mod repetat;
4. nu existã obligaþia rambursãrii regulate a
fondurilor.
Creditele reînnoibile automat includ sumele
obþinute printr-o linie de credit ºi nerambursate încã
(sumele neachitate).
O linie de credit este un acord între un creditor ºi
un debitor, care permite debitorului sã ia avansuri, pe
parcursul unei perioade definite ºi într-o anumitã limitã
ºi sã le ramburseze oricând înainte de o datã stabilitã.
Sumele disponibile printr-o linie de credit care nu au fost
trase sau care au fost deja rambursate nu trebuie încadrate
la niciuna dintre categoriile de bilanþ.
Descoperitul de cont reprezintã un sold debitor
al unui cont curent. Atât creditele reînnoibile automat,
cât ºi creditele acordate pe descoperit de cont exclud
creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit.
Suma totalã datoratã de cãtre debitor trebuie raportatã,
indiferent dacã aceasta se încadreazã sau nu în limita
convenitã în prealabil între creditor ºi debitor cu privire
la valoarea ºi/sau perioada maximã a creditului;
b4) credite sindicalizate (contracte de credit
individuale, la care participã mai multe instituþii în
calitate de creditori).
Creditele sindicalizate acoperã numai cazurile
în care debitorul ºtie, din contractul de credit, cã acesta
este acordat de mai mulþi creditori. În scopuri statistice,
numai sumele acordate efectiv de creditori (nu neapãrat
liniile de credit în totalitate) sunt considerate credite
sindicalizate. Creditul sindicalizat este de obicei aranjat
ºi coordonat de o instituþie (deseori denumitã manager
principal) ºi este de fapt acordat de diferiþiiparticipanþila
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sindicat. Toþi participanþii, inclusiv instituþia manager
principal, raporteazã partea lor din creditul acordat
debitorului (adicã nu faþã de instituþia manager
principal) la activele bilanþiere;
b5) leasing financiar acordat terþilor.
Leasingul financiar reprezintã un contract prin
care proprietarul unui bun de folosinþã îndelungatã
("locatorul/finanþatorul") împrumutã acest activ unui
terþ ("utilizatorul") pentru mare parte sau chiar pentru
întreaga duratã de viaþã economicã a activului în
schimbul unor rate regulate care corespund preþului
bunului, la care se adaugã o dobândã. Utilizatorul se
presupune cã în fapt beneficiazã de toate avantajele care
decurg din folosirea bunului ºi suportã toate costurile ºi
riscurile asociate proprietãþii. În scopuri statistice,
leasingul financiar este considerat ca fiind un credit
acordat de locator/finanþatorutilizatorului (care permite
utilizatorului sã achiziþioneze bunul de folosinþã
îndelungatã). Activele (bunurile de folosinþã
îndelungatã) care au fost împrumutate utilizatorului nu
se înregistreazã în bilanþulcreditorului;
b6) titluri de valoare nenegociabile.
Titlurile de valoare, altele decât acþiunileºi alte
titluri de participaþiecare nu sunt negociabile ºi care nu
pot fi tranzacþionatepe pieþele secundare. A se vedea ºi
categoria credite negociate;
b7) credite negociate.
Creditele care au devenit de facto negociabile sunt
clasificate la postul de active credite, cu condiþia ca, în
continuare, sã se materializeze într-un singur document
ºi sunt, de regulã, tranzacþionatenumai ocazional;
b8) creanþesubordonate sub formã de depozite
sau credite.
Creanþele subordonate sunt instrumente care
conferã un drept de creanþã subsidiar asupra instituþiei
emitente, care poate fi exercitat numai dupã realizarea
tuturor celorlalte drepturi de creanþã careau un grad de
prioritate mai înalt (de exemplu, depozite/credite),
atribuindu-le anumite caracteristici ale instrumentului
acþiuniºi alte titluri de participaþie.În scopuri statistice,
creanþele subordonate se clasificã fie la instrumentul
credite, fie la instrumentul titluri de valoare, altele decât
acþiunileconform naturii instrumentului financiar;
b9) creanþeîn cadrul operaþiunilorreverse repo
sau de împrumut de titluri de valoare garantate cu
numerar.
În acest post se înregistreazã contrapartida
numerarului achitat în schimbul titlurilor de valoare
achiziþionate sau contrapartida numerarului achitat în
cazul împrumutului de titluri de valoare garantat cu
numerar.
Creditele se clasificã, în funcþie de durata
iniþialã,astfel:
- credite cu durata iniþialãmai micã sau egalã cu
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un an, inclusiv;
- credite cu durata iniþialã mai marede un an ºi
mai micã sau egalã cu 5 ani, inclusiv;
- credite cu durata iniþialãmai mare de 5 ani.
c) depozite overnight - depozite convertibile în
numerar ºi/sau transferabile la cerere prin cec, ordin de
platã, debitare sau prin mijloace similare, fãrã întârzieri,
restricþiisau penalitãþisemnificative.
Depozitele overnight includ, fãrã a fi limitative,
urmãtoarele elemente de activ:
c1) conturi curente, purtãtoare sau nu de
dobândã;
c2) depozite la vedere, purtãtoare sau nu de
dobândã;
c3) cecuri de cãlãtorie deþinute;
d) depozite la termen - depozite netransferabile,
care nu pot fi transformate în numerar înainte de un
termen fix prestabilit sau care pot fi transformate în
numerar înainte de termenul convenit numai cu plata
unor penalitãþi.
Aceastã categorie include, fãrã a fi limitativã,
urmãtoarele elemente de activ:
d1) depozite la termen plasate la instituþii de
credit;
d2) certificate de depozit, carnete ºi librete de
economii emise de instituþiide credit.
Categoria depozite la termen se clasificã, în
funcþiede durata iniþialã,astfel:
- depozite la termen cu durata iniþialãde pânã la
un an inclusiv;
- depozite la termen cu durata iniþialã cuprinsã
între un an ºi 2 ani inclusiv;
- depozite la termen cu durata iniþialãmai mare
de 2 ani. Depozitele reînnoibile automat la scadenþã
trebuie sã fie clasificate în funcþie de scadenþa cea mai
apropiatã în timp;
e) alte depozite - depozite plasate, altele decât
depozitele overnight ºi depozitele la termen. Aceastã
categorie include, fãrã a fi limitativã, urmãtoarele
elemente de activ:
e1) depozite colaterale;
e2) depozite garanþiiºi altele asemenea;
Categoria alte depozite se clasificã, în funcþiede
durata iniþialãa contractului în baza cãruia se constituie
depozitul, astfel:
- alte depozite cu durata iniþialãde pânã la un an
inclusiv;
- alte depozite cu durata iniþialã cuprinsã între
un an ºi 2 ani inclusiv;
- alte depozite cu durata iniþialã maimare de 2
ani;
f) titluri de valoare, altele decât acþiunile- titluri
de valoare, altele decât acþiunile sau alte titluri de
participaþie, care sunt negociabile ºi tranzacþionate în

mod obiºnuit pe pieþele secundare sau care pot fi
compensate pe piaþã ºi care nu conferã deþinãtorului
niciun drept de proprietate asupra instituþieiemitente. În
aceastã categorie se includ:
f1) titluri de valoare care conferã deþinãtorului
dreptul necondiþionatla un venit fix sau determinat prin
contract sub formã de plãþi de cupoane ºi/sau a unei
sume fixe stabilite la o anumitã datã (sau date) ori
începând de la o datã stabilitã la momentul emisiunii;
f2) credite negociabile acordate care au fost
restructurate într-un numãr mare de titluri identice ºi
care pot fi tranzacþionate pe pieþele secundare (a se
vedea ºi categoria b7);
f3) creanþesubordonate sub formã de titluri de
creanþã(a se vedea, de asemenea, categoria b8).
Titlurile de valoare împrumutate în cadrul
operaþiunilor de împrumut de titluri de valoare sau
vândute în cadrul unui contract de report rãmân
înregistrate în bilanþul proprietarului iniþial (ºi nu sunt
înregistrate în bilanþul achizitorului temporar) atunci
când existã un angajament ferm de rãscumpãrare a
titlurilor (nu doar opþiuneade a face acest lucru). Atunci
când achizitorul temporar vinde titlurile de valoare
primite, aceastã vânzare trebuie sã fie înregistratã ca
tranzacþie cu titluri de valoare simplã ºi trebuie
evidenþiatã în bilanþul achizitorului temporar ca o
poziþienegativã în portofoliul de titluri de valoare.
Titlurile de valoare, altele decât acþiunile, se
clasificã, în funcþiede scadenþala emisiune, astfel:
- titluri de valoare negociabile cu scadenþa la
emisiune de pânã la un an inclusiv;
- titluri de valoare negociabile cu scadenþa la
emisiune cuprinsã între un an ºi 2 ani inclusiv;
- titluri de valoare negociabile cu scadenþa la
emisiune mai mare de 2 ani;
g) acþiuni/unitãþide fond ale fondurilor de piaþã
monetarã - titluri de participare emise de fondurile de
piaþãmonetarã care, în funcþiede modul de constituire a
acestora, pot fi acþiuni(în cazul societãþilorde investiþii)
sau unitãþi de fond (în cazul fondurilor de investiþii).
Fondurile de piaþã monetarã sunt definite la art. 4 lit.
b2.3);
h) acþiuni/unitãþi de fond ale fondurilor de
investiþii - titluri de participare emise de fondurile de
investiþii, altele decât fondurile de piaþã monetarã care,
în funcþie de modul de constituire a acestora, pot fi
acþiuni (în cazulsocietãþilor de investiþii)sau unitãþi de
fond (în cazul fondurilor de investiþii). Fondurile de
investiþii, altele decât fondurile de piaþã monetarã, sunt
definite la art. 37;
i) acþiuniºi alte titluri de participaþie- titluri de
valoare care reprezintã drepturi de proprietate asupra
societãþilor sau cvasisocietãþilor. Aceste titluri de
valoare conferã, în general, deþinãtorilor dreptul la o

parte din beneficiile societãþii sau cvasisocietãþii ºi la o
parte din fondurile proprii, în cazul lichidãrii societãþii.
Acþiunile ºi alte participaþii de capital se împart în
urmãtoarele elemente de activ:
i1) acþiuni cotate - acþiuni cu preþuri cotate la o
bursã de valori recunoscutã sau pe un alt tip de piaþã
secundarã;
i2) acþiuninecotate - acþiunicare nu sunt cotate
la o bursã de valori recunoscutã sau pe un alt tip de piaþã
secundarã;
i3) alte titluri de participaþie - toate formele de
participaþii în societãþi ºi cvasisocietãþi, care nu sunt de
natura acþiunilor;
j) instrumente financiare derivate - instrumente
financiare derivate deþinuteîn portofoliu ºi înregistrate în
activul bilanþier la valoarea de piaþã brutã pozitivã. În
conformitate cu standardele statistice internaþionale
actuale, instrumentele financiare derivate care au o
valoare de piaþã,în principiu, trebuie sã fie înregistrate în
bilanþ.Instrumentele derivate au o valoare de piaþãcând
sunt negociate pe pieþeleorganizate, adicã la bursã, sau în
cazurile în care pot fi compensate periodic în afara
pieþelor reglementate (over-the-counter, denumite în
continuare OTC).
În cadrul acestui post trebuie raportate
urmãtoarele instrumente financiare derivate: opþiuni
negociabile sau pe pieþeleOTC, warante, futures (numai
dacã acestea au o valoare de piaþã, deoarece sunt
negociabile sau pot fi compensate) ºi swapuri (numai
dacã acestea au o valoare de piaþã deoarece sunt
negociabile sau pot fi compensate).
Instrumentele financiare derivate înregistrate
în bilanþ trebuie înregistrate la valoarea de piaþã a
acestora, adicã la preþul curent al pieþei sau la un
echivalent apropiat (valoarea justã).
Warante (sau bonuri de subscriere) sunt opþiuni
negociabile care dau deþinãtoruluidreptul de a cumpãra
de la emiþãtor(de obicei o societate) un anumit numãr de
acþiuni sau obligaþiuni, în condiþii specificate ºi pe
parcursul unei perioade de timp determinate;
k) active fixe - active nefinanciare, corporale ºi
necorporale, destinate unei folosiri repetate pentru o
perioadã mai mare de un an. În aceastã categorie se
includ terenuri ºi clãdiri, precum ºi echipamente,
software ºi alte elemente de infrastructurã;
l) credite comerciale ºi avansuri acordate creanþece rezultã din acordarea directã a creditelor cãtre
cumpãrãtori, în cadrul operaþiunilor cu bunuri ºi/sau
servicii ºi din avansurile acordate pentru lucrãrile în curs
de execuþiesau comandate, care pot fi asociate cu astfel
de operaþiuni; aceastã subcategorie include, fãrã a fi
limitativã, creanþelecomerciale, abonamentele plãtite în
avans, chiriile plãtite în avans ºi altele asemenea;
m) alte sume de primit - creanþe ce rezultã din
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decalajul de timp între momentul în care are loc
operaþiunea de repartiþie sau operaþiunea financiarã pe
piaþa secundarã º i momentul efectuãrii plãþii
corespunzãtoare; se includ ºi creanþele ce rezultã din
veniturile ce urmeazã a fi încasate; acest post include,
fãrã a fi limitativ, venituri de primit, chiria acumulatã
pentru clãdiri, sume de încasat care nu au legãturã cu
activitatea principalã ºi altele asemenea;
n) alte active - active neincluse în alte categorii
de activ; este o categorie rezidualã în care se includ:
- sume de primit în curs de lãmurire (solduri
debitoare deþinute în bilanþ care nu sunt reþinute în
numele clientului, dar care au totuºi legãturi cu fondurile
clienþilor);
- sume în tranzit;
- alte active.
Art. 7. - În înþelesul prezentului titlu,
categoriile de pasive prevãzute mai jos au urmãtoarele
semnificaþii:
a) depozite - sume datorate de instituþiile de
credit creditorilor (altele decât cele care provin din
emisiunea de titluri de valoare negociabile). Titlurile de
valoare nenegociabile emise de instituþiilede credit sunt
incluse în categoria depozite. Titlurile de valoare
nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate
ca titluri de creanþãemise. Categoria depozite cuprinde:
a1) depozite overnight - depozitele convertibile
în numerar ºi/sau transferabile la cerere prin cec, ordin
bancar, debitare sau prin mijloace similare, fãrã
întârzieri, restricþiisau penalitãþisemnificative. Aceastã
poziþieinclude:
- solduri (purtãtoare sau nepurtãtoare de
dobândã) care pot fi convertite imediat în numerar, la
cerere sau pânã la încheierea activitãþiiîn ziua urmãtoare
celei în care a fost fãcutã cererea, fãrã restricþii sau
penalitãþisemnificative, dar care nu sunt transferabile;
- solduri (purtãtoare sau nepurtãtoare de
dobândã) reprezentând sume preplãtite în contextul
monedei electronice "pe suport material" (de tip
hardware) sau al monedei electronice de tip software (de
exemplu, carduri preplãtite);
- credite de rambursat pânã la încheierea
activitãþii în ziua urmãtoare celei în care s-a acordat
creditul;
a1.1) depozite transferabile - depozite din
categoria depozitelor overnight; depozitele
transferabile sunt acele depozite care sunt direct
transferabile la cerere pentru efectuarea de plãþi cãtre
operatorii economici prin mijloace de platã folosite în
mod obiºnuit, precum transfer credit ºi debitare directã,
posibil ºi prin card de credit sau card de debit, tranzacþii
cu monedã electronicã, cecuri, sau prin mijloace
similare, fãrã întârzieri, restricþii sau penalizãri
semnificative. Depozitele transferabile nu includ
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depozitele care pot fi folosite numai pentru retrageri de
numerar ºi/sau depozitele ale cãror fonduri pot fi retrase
sau transferate numai prin intermediul unui alt cont al
aceluiaºi proprietar;
a2) depozite la termen - depozite netransferabile
care nu pot fi transformate în numerar înainte de un
termen fix prestabilit sau care pot fi transformate în
numerar înainte de termenul convenit numai dacã
deþinãtorul plãteº te penalitãþi. Sunt incluse, de
asemenea, depozite de economii cu dobândã
reglementatã pentru care criteriul legat de scadenþã nu
este important (clasificat la intervalul de scadenþãpeste 2
ani). Produsele financiare care sunt reînnoite automat la
scadenþã trebuie sã fie clasificate în funcþie de scadenþa
cea mai apropiatã în timp. Deºi depozitele la termen pot
prezenta posibilitatea de a fi rambursate înainte de
termen în urma unei notificãri prealabile sau pot fi
rambursate la cerere sub rezerva plãþii unor penalitãþi,
aceste caracteristici nu sunt considerate importante din
punctul de vedere al clasificãrii.
Depozitele la termen se clasificã, în funcþie de
scadenþainiþialã,astfel:
- depozite cu scadenþa iniþialã de pânã la un an
inclusiv;
- depozite cu scadenþainiþialãcuprinsã între un
an ºi 2 ani inclusiv;
- depozite cu scadenþa iniþialã mai mare de 2
ani;
a3) depozite rambursabile dupã notificare depozite netransferabile, fãrã termen, care nu pot fi
transformate în numerar decât dupã expirarea unei
perioade notificate; înainte de expirarea perioadei
notificate transformarea în numerar nu este posibilã sau
este posibilã numai cu plata unor penalitãþi. Acestea
includ depozite care, deºi din punct de vedere legal pot sã
fie lichidate la cerere, sunt supuse unor penalizãri ºi
restricþii în conformitate cu practicile naþionale
(clasificate la intervalul pânã la 3 luni inclusiv) ºi conturi
de investiþii fãrã perioadã notificatã sau scadenþã
convenitã, dar care prevãd condiþii de retragere
restrictive (clasificate la intervalul peste 3 luni).
Depozitele rambursabile dupã notificare se
clasificã, în funcþiede perioada notificatã, astfel:
- depozite rambursabile dupã notificare la cel
mult 3 luni de la notificare;
- depozite rambursabile dupã notificare la mai
mult de 3 luni ºi mai puþinde 2 ani de la notificare;
- depozite rambursabile dupã notificare la mai
mult de 2 ani de la notificare;
a4) împrumuturi din operaþiuni repo contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor
de valoare vândute de agenþiiraportori la un anumit preþ,
cu angajamentul ferm de rãscumpãrare a aceloraºi titluri
de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un

preþ ferm ºi la o datã ulterioarã prestabilitã. Sumele
primite de agenþii raportori în schimbul titlurilor de
valoare transferate unui terþ("achizitor temporar") sunt
clasificate la "contracte de report" dacã existã un
angajament ferm de rãscumpãrare a titlurilor de valoare,
iar nu doar opþiunea de a face acest lucru. Aceasta
înseamnã cã agenþiiraportori pãstreazã toate riscurile ºi
beneficiile asociate titlurilor de valoare suport al
operaþiunii, pe parcursul desfãº urãrii acesteia.
Urmãtoarele variante de operaþiuni de tip repo sunt
clasificate la "contracte de report":
- sume primite în schimbul titlurilor de valoare
transferate temporar unui terþ sub forma unor
împrumuturi de titluri de valoare garantate cu numerar;
- sume primite în schimbul titlurilor de valoare
transferate temporar unui terþsub forma unui contract de
vânzare/rãscumpãrare (sale/buy-back).
Titlurile de valoare suport al operaþiunilor de
tip repo se înregistreazã conform regulii de la postul de
activ "Titluri de valoare, altele decât acþiunile".
Operaþiunile care implicã transferul temporar de aur,
garantate cu numerar, se regãsesc, de asemenea, incluse
la acest post.
Categoria depozite include ºi împrumuturile
primite (inclusiv împrumuturile subordonate) de cãtre
instituþiile financiare monetare, disponibilul din
conturile curente ale clientelei, depozitele colaterale ºi
depozitele garanþii;
b) titluri de creanþã emise - titluri de valoare
emise, altele decât acþiunile sau alte titluri de
participaþie, care sunt, în mod obiºnuit, instrumente
negociabile ºi tranzacþionate pe pieþele secundare sau
care pot fi compensate pe piaþã ºi care nu conferã
deþinãtorului vreun drept de proprietate asupra
instituþieiemitente; instrumentele nenegociabile emise,
care, ulterior, devin negociabile, vor fi reclasificate ca
titluri de creanþãemise.
În aceastã categorie de pasive se includ:
- titluri de valoare care conferã deþinãtorului
dreptul necondiþionat la un venit fix ori stabilit
contractual sub forma plãþii de cupoane ºi/sau a unei
sume fixe stabilite la o anumitã datã (sau date) ori
începând de la o datã stabilitã la momentul emisiunii;
- împrumuturile subordonate primite pe baza
titlurilor de creanþãemise;
- instrumente hibride; sunt instrumente
negociabile cu elemente combinate de datorii ºi
instrumente derivate, incluzând:
(i) titluri de creanþã negociabile care conþin
instrumente derivate ca parte integrantã a acestora;
(ii) instrumente negociabile a cãror valoare de
rãscumpãrare º i/sau al cãror cupon este/sunt
legatã/legate de evoluþia unui activ suport de referinþã,

de preþulactivului sau de un alt indicator de referinþãpe
toatã durata instrumentului.
Titlurile de creanþãemise se clasificã, în funcþie
de maturitatea la emitere, astfel:
- titluri de creanþã cu maturitatea la emitere de
pânã la un an inclusiv;
- titluri de creanþãcu maturitatea la emitere între
un an ºi 2 ani inclusiv;
- titluri de creanþãcu maturitatea la emitere mai
mare de 2 ani;
c) capital ºi rezerve - sumele aferente emisiunii
de titluri de capital cãtre acþionari sau alþi proprietari,
conferind deþinãtorului drepturi de proprietate ºi, în
general, dreptul asupra unei pãrþi din profituri ºi asupra
unei pãrþi din fondurile proprii în caz de lichidare. De
asemenea, sunt incluse fondurile provenite din
profiturile nerepartizate sau fondurile pãstrate în
anticiparea unor eventuale plãþi ºi obligaþii viitoare. În
aceastã categorie de pasive se includ:
c1) capital propriu:
c1.1) capital social;
c1.2) profit (+)/pierdere (-): include atât
rezultatul exerciþiului curent, cât ºi rezultatul reportat
(profit nerepartizat sau pierdere neacoperitã);
c1.3) alte fonduri (prime legate de capital,
rezerve ºi altele);
c2) capital suplimentar:
c2.1) provizioane, din care: se vor evidenþia
provizioanele pentru riscul de credit;
c2.2) alte fonduri (fondul special constituit de
casele de economii pentru domeniul locativ, rezervele
din reevaluarea patrimoniului, acþiuni preferenþiale
cumulative pe durate determinate ºi alte asemenea
elemente);
d) instrumente financiare derivate - instrumente
financiare derivate deþinuteîn portofoliu ºi înregistrate în
pasivul bilanþierla valoarea de piaþãbrutã negativã; a se
vedea ºi definiþia instrumentelor financiare derivate din
categoriile de active, prevãzutã la art. 6 lit. j);
e) credite comerciale ºi avansuri primite împrumuturi ce rezultã din primirea directã a creditelor
de la furnizori în cadrul operaþiunilor cu bunuri ºi/sau
servicii ºi din avansurile primite pentru lucrãrile în curs
de execuþiesau comandate, care pot fi asociate cu astfel
de operaþiuni; în aceastã categorie de pasive se includ,
fãrã a fi limitativ, veniturile înregistrate în avans, chiriile
primite în avans pentru clãdirile închiriate, creditele
furnizor primite ºi altele asemenea;
f) alte sume de plãtit - datorii ce rezultã din
decalajul de timp între momentul în care are loc
operaþiunea de repartiþie sau operaþiunea financiarã pe
piaþa secundarã º i momentul efectuãrii plãþii
corespunzãtoare. În aceastã categorie de pasive se
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includ, fãrã a fi limitativ:
- sume de plãtit care nu au legãturã cu
activitatea principalã (sume datorate furnizorilor,
impozite, salarii, contribuþiisociale);
- sume care reprezintã obligaþii faþã de terþi
(pensii, dividende);
- sume nete de plãtit în cadrul decontãrilor
ulterioare ale tranzacþiilor cu titluri de valoare ºi altele
asemenea;
g) alte pasive - pasive neincluse în alte categorii
de pasiv; este o categorie rezidualã în care se includ:
- sume de plãtit în curs de lãmurire;
- sume în tranzit;
- alte pasive neincluse în alte categorii de pasiv.
CAPITOLUL II
Bilanþul monetar al instituþiilor financiare monetare
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 8. - Prevederile prezentului capitol
definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bãncii Centrale
Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanþul
sectorului instituþii financiare monetare (Reformare)
(BCE/2008/32), cu modificãrile º i completãrile
ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr. 15 din 20 ianuarie 2009, denumit în
continuare Regulamentul BCE/2008/32, ºi se aplicã
instituþiilorde credit rezidente, precum ºi societãþilorde
investiþiiautoadministrate ºi societãþilorde administrare
a investiþiilor care administreazã fonduri de piaþã
monetarã rezidente.
SECÞIUNEA a 2-a
Definiþiile termenilor de bazã
Art. 9. - În înþelesul prezentului capitol,
termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele
semnificaþii:
a) societãþi de investiþii autoadministrate ºi
societãþi de administrare a investiþiilor - societãþi de
investiþiiautoadministrate ºi societãþide administrare a
investiþiilorînfiinþatepotrivit Legii nr. 297/2004 privind
piaþa de capital, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
b) bilanþ monetar - sinteza statisticã a tuturor
categoriilor bilanþierede activ ºi pasiv existente în sold
la sfârºitul lunii de raportare, clasificate ºi detaliate
astfel încât sã permitã calcularea agregatelor monetare
ºi a contrapartidelor acestora;
c) instrumente financiare nenegociabile instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece
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existã restricþii în privinþa transferului legal al
proprietãþii asupra lor sau, deºi din punct de vedere
tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzacþionatedatoritã
absenþeiunei pieþeorganizate;
d) scadenþã iniþialã/scadenþã la emisiune durata determinatã de existenþã a unui instrument
financiar înainte de care acesta nu poate fi rambursat (de
exemplu, titlurile de creanþã)sau înainte de care poate fi
rambursat numai în condiþiile plãþii anumitor penalitãþi
(de exemplu, anumite tipuri de depozite);
e) perioada notificatã - intervalul de timp dintre
momentul în care deþinãtorul notificã intenþia sa de a
rambursa instrumentul ºi data la care deþinãtorul are
încuviinþareasã îl transforme în numerar, fãrã plata unor
penalitãþi. Instrumentele financiare sunt clasificate în
funcþie de perioada notificatã numai dacã nu existã o
scadenþãstabilitã;
f) reducere - diminuarea directã a valorii
contabile a unui credit în bilanþ, ca urmare a deprecierii
sale;
g) securitizare - are semnificaþia prevãzutã în
Regulamentul Bãncii Naþionale a României ºi al
Comisiei Naþionalea Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010
privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor
securitizate ºi poziþiilor din securitizare, aprobat prin
Ordinul Bãncii Naþionale a României ºi al Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
h) securitizare tradiþionalã - are semnificaþia
prevãzutã în Regulamentul Bãncii Naþionalea României
ºi al Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr.
18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent
expunerilor securitizate ºi poziþiilor din securitizare,
aprobat prin Ordinul Bãncii Naþionale a României ºi al
Comisiei Naþionalea Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
i) securitizare sinteticã - are semnificaþia
prevãzutã în Regulamentul Bãncii Naþionalea României
ºi al Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr.
18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent
expunerilor securitizate ºi poziþiilor din securitizare,
aprobat prin Ordinul Bãncii Naþionale a României ºi al
Comisiei Naþionalea Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
j) societate vehicul investiþional - o entitate
constituitã, potrivit dreptului naþional sau dreptului
comunitar, în baza unuia dintre urmãtoarele temeiuri:
(i) dreptul contractelor, ca fond comun
administrat de societãþide administrare;
(ii) dreptul fondurilor deschise de investiþii;
(iii) dreptul societãþilorcomerciale, ca societate
pe acþiunisau cu rãspundere limitatã;
(iv) oricare alt mecanism similar, ºi a cãrei
activitate principalã îndeplineºte cumulativ urmãtoarele
criterii:

- intenþioneazãsã efectueze sau efectueazã una
sau mai multe operaþiunide securitizare ºi este protejatã
de riscul de faliment sau de orice altã situaþie de
neîndeplinire a obligaþiilorde cãtre iniþiator;
- emite sau intenþioneazã sã emitã titluri de
valoare, unitãþi de fond de securitizare, alte titluri de
creanþã ºi/sau instrumente financiare derivate ºi/sau
deþine din punct de vedere juridic sau economic ori
poate deþine active suport pentru emiterea de titluri de
valoare, unitãþi de fond de securitizare, alte titluri de
creanþãºi/sau instrumente financiare derivate, care sunt
oferite spre vânzare cãtre public sau vândute pe bazã de
plasamente private;
k) cedarea creditului - transferul economic al
unui credit sau al unui cumul de credite de la instituþiade
credit raportoare cãtre un cesionar, realizat fie prin
transferul proprietãþii,fie prin cote de participaþie;
l) achiziþionarea creditului - transferul
economic al unui credit sau al unui cumul de credite de
la un cedent cãtre instituþiade credit raportoare, realizat
fie prin transferul proprietãþii, fie prin cote de
participaþie;
m) prestator - o instituþie financiarã monetarã
care administreazã creditele care stau la baza unei
securitizãri zilnice din perspectiva colectãrii
principalului ºi a dobânzii de la debitori, care sunt apoi
transmise cãtre investitorii din schema de securitizare;
n) derecunoaºtere - eliminarea unui credit sau a
unei pãrþia acestuia din soldurile raportate;
o) scadenþarezidualã - durata rãmasã de scurs a
instrumentului financiar pânã la rambursare;
p) revizuirea ratei dobânzii - modificarea ratei
dobânzii unui credit care este prevãzutã în contractul de
creditare existent. Creditele supuse revizuirii ratei
dobânzii includ, printre altele, credite cu rate ale
dobânzii revizuite periodic în conformitate cu evoluþia
unui index (de exemplu, Euribor), credite cu rate ale
dobânzii revizuite continuu (rate variabile) ºi credite cu
rate revizuibile potrivit deciziei instituþieide credit;
q) numãrul de conturi cu acces prin
internet/computer personal ataº ate depozitelor
overnight transferabile - numãrul de conturi ataºate
depozitelor overnight transferabile existente la instituþia
de credit raportoare pe care titularul de cont le poate
accesa ºi utiliza electronic, prin intermediul aplicaþiilor
bancare, prin internet sau prin PC, utilizând un produs
informatic dedicat sau linii de telecomunicaþiededicate
efectuãrii plãþilor. Depozitele overnight transferabile cu
acces bancar prin telefon sau telefon mobil nu sunt
incluse, cu excepþiacazului în care, de asemenea, pot fi
accesate prin internet sau prin intermediul aplicaþiilor
bancare (prin internet sau prin PC);
r) credite garantate cu garanþiireale imobiliare
- creditele însoþitede garanþiidefinite în conformitate cu

Regulamentul Bãncii Naþionale a României ºi al
Comisiei Naþionalea Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006
privind tehnicile de diminuare a riscului de credit
utilizate de instituþiile de credit ºi firmele de investiþii,
aprobat prin Ordinul Bãncii Naþionale a României ºi al
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr.
16/113/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
s) credite neperformante - valoarea totalã a
creditelor care nu au fost plãtite la scadenþã sau care au
fost identificate în orice alt fel ca fiind compromise
parþialsau total. Creditele neperformante se identificã în
conformitate cu prevederile art. 160 privind starea de
nerambursare din Regulamentul Bãncii Naþionale a
României ºi al Comisiei Naþionalea Valorilor Mobiliare
nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit
pentru instituþiilede credit ºi firmele de investiþiipotrivit
abordãrii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin
Ordinul Bãncii Naþionale a României ºi al Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
º) credite restante - creanþecomerciale, valori de
recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor
primite în pensiune, nerambursate la scadenþã,precum ºi
soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale
conturilor curente, creanþe din dobânzi neîncasate la
scadenþã evidenþiate în conturile de creanþe restante ºi
îndoielnice.
SECÞIUNEA a 3-a
Dispoziþii specifice
Art. 10. - (1) Tabelul Categorii de instrumente
din anexa nr. II, partea 2 la Regulamentul BCE/2008/32
cuprinde o descriere detaliatã a categoriilor de
instrumente pe care bãncile centrale naþionale le
transpun în categorii aplicabile la nivel naþional.
Definiþiilese raporteazã la Sistemul european de conturi
naþionaleºi regionale din Comunitate (SEC 95).
(2) Activele bilanþiereale instituþiilorfinanciare
monetare se clasificã în urmãtoarele categorii, definite la
art. 6: numerar, credite (include ºi categoriile depozite
overnight, depozite la termen ºi alte depozite), titluri de
valoare, altele decât acþiunile,acþiuni/unitãþide fond ale
fondurilor de piaþã monetarã, acþiuni ºi alte titluri de
participaþie (include ºi categoria acþiuni/unitãþide fond
ale fondurilor de investiþii), active fixe ºi alte active
(include ºi categoriile: instrumente financiare derivate,
credite comerciale ºi avansuri ºi alte sume de primit).
(3) Pasivele bilanþiere ale instituþiilor de credit
se clasificã în urmãtoarele categorii, definite la art. 7:
depozite, titluri de creanþã emise,capital ºi rezerve, alte
pasive (include ºi categoriile: instrumente financiare
derivate, credite comerciale ºi avansuri primite ºi alte
sume de plãtit).
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(4) Pasivele bilanþiere ale fondurilor de piaþã
monetarã sunt constituite din acþiuni/unitãþide fond ale
fondurilor de piaþã monetarã, care reprezintã titluri de
participare emise de fondurile de piaþã monetarã. În
funcþie de modul de constituire, titlurile de participare
pot fi acþiuni (în cazul societãþilor de investiþii) sau
unitãþide fond (în cazul fondurilor de investiþii).
(5) Dobânda acumulatã de primit aferentã
creditelor se înregistreazã în categoria credite, iar
dobânda acumulatã de plãtit aferentã depozitelor se
înregistreazã în categoria depozite.
Art. 11. - (1) Contrapãrþilerezidente, precum ºi
cele nerezidente din Uniunea Europeanã ale instituþiilor
financiare monetare se clasificã pe sectoarele
instituþionaledefinite la art. 4.
(2) Contrapãrþilenerezidente din afara Uniunii
Europene ale instituþiilor financiare monetare se
clasificã pe urmãtoarele sectoare instituþionale:
a) instituþii bancare - acest sector instituþional
cuprinde banca centralã ºi alte instituþii financiare
monetare;
b) instituþiinebancare:
b1) guvernamentale - acest sector instituþional
cuprinde administraþiipublice;
b2) neguvernamentale - acest sector
instituþional cuprinde: societãþi nefinanciare, alþi
intermediari financiari, auxiliari financiari, societãþi de
asigurare ºi fonduri de pensii, gospodãriile populaþiei,
instituþii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor
populaþiei.
Art. 12. - (1) Instituþiilede credit vor evidenþia
separat ajustãrile din reevaluare, conform structurii din
anexa nr. I.2. Ajustãrile din reevaluare evidenþiazã
modificãrile care se produc în cursul lunii de raportare în
valoarea creditelor ºi a titlurilor de valoare deþinute de
instituþiilede credit, astfel:
a) ajustãrile datorate modificãrii soldului
creditelor, ca urmare a aplicãrii reducerilor, inclusiv a
reducerii soldului complet al creditului (anulare), atunci
când efectuarea acestor operaþiuni este permisã de
reglementãrile de prudenþã;
b) ajustãrile datorate modificãrii preþurilor la
titlurile de valoare deþinute în perioada de referinþã; în
acest caz, anexa nr. I.2 va cuprinde schimbãrile
(câºtig/pierdere) care se produc în luna de raportare în
valoarea bilanþierãa stocului de titluri.
(2) Societãþile de administrarea investiþiilor ºi
societãþile de investiþii autoadministrate vor evidenþia
separat ajustãrile din reevaluare, conform structurii din
anexa nr. I.9.
Ajustãrile din reevaluare evidenþiazã
modificãrile care se produc în cursul lunii de raportare în
valoarea titlurilor de valoare deþinute de fondurile de
piaþã monetarã; anexa nr. I.9 va cuprinde schimbãrile
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(câºtig/pierdere) care se produc în luna de raportare în
valoarea bilanþierãa stocului de titluri.
SECÞIUNEA a 4-a
Obligaþii de raportare
Art. 13. - (1) Instituþiile de credit rezidente
raporteazã Bãncii Naþionale a României - Direcþia
statisticã date ºi informaþiiprivind:
a) Activele ºi pasivele bilanþiere, conform
structurii prevãzute în anexa nr. I.1;
b) Soldul creditelor restante, conform structurii
prevãzute în anexa nr. I.1A;
c) Soldul creditelor acordate de instituþiile de
credit, conform structurii prevãzute în anexa nr. I.1B;
d) Soldul titlurilor de valoare, altele decât
acþiunile emise de societãþi vehicul investiþional ºi
deþinute de instituþiile de credit, ºi, respectiv, Soldul
titlurilor de creanþã emise de instituþiile de credit cu
scadenþala emitere de pânã la 2 ani inclusiv ºi cu garanþia
de recuperare la rãscumpãrare a capitalului investit mai
micã de 100%, conform structurilor prevãzute în anexa
nr. I.1C;
e) Soldul depozitelor atrase de instituþiile de
credit, conform structurii prevãzute în anexa nr. I.1D;
f) Ajustãri din reevaluare, conform structurii
prevãzute în anexa nr. I.2;
g) Activele ºi pasivele bilanþiere în echivalent
lei, conform structurii prevãzute în anexa nr. I.3;
h) Securitizãri ºi alte transferuri de credite,
conform structurii prevãzute în anexa nr. I.4;
i) Situaþia deþinerilor de titluri de valoare
identificabile prin cod ISIN, conform structurii
prevãzute în anexa nr. I.5, care cuprinde date privind
titlurile identificabile prin cod ISIN deþinute în
portofoliu la sfârºitul lunii de cãtre instituþiade credit.
(2) Datele statistice raportate Bãncii Naþionalea
României conform alin. (1) se referã la activitatea tuturor
unitãþilor operative ale instituþiilor de credit de pe
teritoriul naþional ºi se transmit lunar, în format
electronic, pânã cel mai târziu la data de 15 a lunii
urmãtoare lunii pentru care se întocmeºte raportarea. În
cazul în care data-limitã pânã la care se transmite
raportarea este o zi nebancarã, raportarea se transmite cel
mai târziu în ultima zi bancarã anterioarã acesteia.
(3) Instituþiile de credit rezidente raporteazã
Bãncii Naþionalea României - Direcþiastatisticã, anual,
în format electronic, în termen de 45 de zile de la sfârºitul
anului, informaþii nebilanþiere, conform structurii
prevãzute în anexa nr. I.6.
(4) Societãþile de administrare a investiþiilor ºi
societãþilede investiþiiautoadministrate raporteazã lunar
Bãncii Naþionalea României - Direcþiastatisticã, separat
pentru fiecare fond de piaþã monetarã administrat ºi

cuprins în lista fondurilor de piaþã monetarã, date
privind:
a) Activele ºi pasivele bilanþiereale fondurilor
de piaþãmonetarã, conform structurii prevãzute în anexa
nr. I.7;
b) Activele ºi pasivele bilanþiereale fondurilor
de piaþã monetarã în echivalent lei, conform structurii
prevãzute în anexa nr. I.8;
c) Ajustãri din reevaluare ale fondurilor de
piaþã monetarã, conform structurii prevãzute în anexa
nr. I.9;
d) Situaþia deþinerilor de titluri de valoare
identificabile prin cod ISIN, conform structurii
prevãzute în anexa nr. I.10, care cuprinde date privind
titlurile identificabile prin cod ISIN deþinute în
portofoliu la sfârºitul lunii de cãtre fondul de piaþã
monetarã.
Lista fondurilor de piaþã monetarã este
actualizatã de Banca Naþionalã a României pe baza
informaþiilorprimite de la Comisia Naþionalãa Valorilor
Mobiliare.
(5) Datele statistice raportate Bãncii Naþionale
a României conform alin. (4) se transmit lunar, în format
electronic, pânã cel mai târziu la data de 15 a lunii
urmãtoare lunii pentru care se întocmeºte raportarea. În
cazul în care data-limitã pânã la care se transmite
raportarea este o zi nelucrãtoare, raportarea se transmite
cel mai târziu în ultima zi lucrãtoare anterioarã acesteia.
(6) Datele raportate conform prevederilor alin.
(1) ºi (4) au la bazã informaþiiledin evidenþacontabilã a
instituþiilor de credit, respectiv a fondurilor de piaþã
monetarã.
Art. 14. - (1) Instituþiilefinanciare monetare au
obligaþiasã retransmitã datele statistice în cazul în care
au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificãri sau se
constatã erori în datele transmise anterior.
(2) Retransmisiile vor fi însoþite de note
explicative.
CAPITOLUL III
Ratele dobânzii practicate de instituþiile financiare
monetare
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 15. - Prevederile prezentului capitol
definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 63/2002 al Bãncii Centrale
Europene din 20 decembrie 2001 privind statisticile
referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituþiile
financiare monetare pentru depozitele constituite de
gospodãrii ºi societãþinefinanciare ºi creditele acordate
acestora (BCE/2001/18), publicat în Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene seria L nr. 10/vol. 5 din 12 ianuarie
2002, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al
Bãncii Centrale Europene din 31 martie 2009
(BCE/2009/7), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr. 94 din 8 aprilie 2009, ºi se aplicã
instituþiilorde credit rezidente.
SECÞIUNEA a 2-a
Definiþiile termenilor de bazã
Art. 16. - În înþelesul prezentului capitol,
termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele
semnificaþii:
a) rata anualizatã a dobânzii (RAD) - rata
dobânzii care este stabilitã individual de comun acord de
agentul raportor º i gospodãria sau societatea
nefinanciarã pentru un depozit ori un credit, calculatã în
termeni anuali ºi exprimatã în procente pe an. RAD
include toate plãþile în contul dobânzilor aferente
depozitelor ºi creditelor, dar nu ºi alte speze care pot fi
aplicabile. Disagio, definit ca diferenþa dintre valoarea
nominalã a creditului ºi suma primitã de client, este
considerat ca platã în contul dobânzii la începutul
perioadei contractuale (momentul t0) ºi, prin urmare, este
inclus în RAD;
b) rata efectivã definitã în sens restrâns (REDR)
- rata dobânzii, calculatã în termeni anuali, pentru care
valoarea actualã a creditului/depozitului acordat/plasat
este egalã cu valoarea actualã a tuturor angajamentelor,
altele decât spezele (depozite sau credite, plãþi ori
rambursãri, plãþi în contul dobânzilor), viitoare sau
existente, stabilite de comun acord între agenþiiraportori
ºi gospodãria ori societatea nefinanciarã. REDR este
echivalentã cu componenta de ratã a dobânzii din
dobânda anualã efectivã (DAE);
c) dobânda anualã efectivã (DAE) - costul total
al creditului pentru consumator, exprimat ca procent
anual din valoarea totalã a creditului. Instituþiilede credit
determinã dobânda anualã efectivã conform
metodologiei prevãzute în Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit
pentru consumatori, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 288/2010;
d) contract nou - orice acord nou încheiat între o
gospodãrie sau o societate nefinanciarã ºi agentul
raportor. Contractele noi includ:
- toate contractele financiare care specificã
pentru prima datã rata dobânzii pentru depozit sau pentru
credit; ºi
- toate negocierile noi ale depozitelor ºi
creditelor existente.
Prelungirile contractelor existente de depozit ºi
de credit, care se efectueazã automat, adicã fãrã
implicarea activã a gospodãriei sau a societãþii
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nefinanciare ºi care nu implicã o renegociere a
condiþiilor contractuale, inclusiv a ratei dobânzii, nu
sunt considerate contracte noi;
e) perioada iniþialã fixã - perioada
predeterminatã la începutul contractului în cursul cãreia
valoarea ratei dobânzii nu se va modifica. Perioada
iniþialã fixã poate fi mai scurtã sau egalã cu scadenþa
iniþialã a creditului. Valoarea ratei dobânzii este
consideratã a fi fixã doar dacã aceasta este stabilitã la un
nivel exact, de exemplu 10 %, sau ca diferenþãfaþãde o
ratã de referinþã la un anumit moment, de exemplu rata
Euribor pe 6 luni plus 2 puncte procentuale într-o zi ºi
într-un moment stabilite anterior. Dacã la începutul
contractului gospodãria sau societatea nefinanciarã ºi
agentul raportor convin asupra unei metode de calcul al
ratei la credite, pentru o perioadã determinatã, de
exemplu rata Euribor pe 6 luni plus 2 puncte procentuale
pentru o perioadã de 3 ani, aceasta nu este consideratã a
fi o fixare iniþialãa ratei, întrucât valoarea ratei dobânzii
se poate modifica pe parcursul celor 3 ani. Statisticile
privind ratele dobânzilor practicate de instituþiile
financiare monetare pentru contractele noi de creditare
reflectã doar rata dobânzii care este stabilitã pentru
perioada iniþialãfixã la începutul unui contract sau dupã
renegocierea creditului. În cazul în care, dupã aceastã
perioadã iniþialã fixã, rata dobânzii se transformã
automat într-o ratã variabilã, acest lucru nu se reflectã în
ratele dobânzilor practicate de instituþiile financiare
monetare pentru contractele noi, ci doar în cele pentru
solduri;
f) ratã variabilã - rata dobânzii, supusã
revizuirii dobânzii în mod continuu (de exemplu, zilnic)
sau la latitudinea instituþieifinanciare monetare;
g) credit destinat restructurãrii datoriei la rate
sub nivelul celor aplicate pe piaþã - credit pentru
restructurarea datoriei, acordat debitorilor cu o situaþie
financiarã dificilã;
h) expresiile "scadenþa iniþialã", "perioada
notificatã" ºi "credite neperformante" au semnificaþia
prevãzutã la art. 9.
SECÞIUNEA a 3-a
Dispoziþii specifice
Art. 17. - Statisticile referitoare la ratele
dobânzilor practicate de instituþiile de credit se
determinã pentru categoriile de credite definite la art. 6
lit. b) ºi, respectiv, pentru categoriile de depozite,
definite la art. 7 lit. a) ºi detaliate în structurile de date
din anexele nr. II.2, II.3, II.4 ºi II.5.
Art. 18. - Statisticile referitoare la ratele
dobânzilor practicate de instituþiile de credit se
determinã pentru creditele/depozitele existente în sold,
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respectiv pentru contractele noi de credite/depozite
denominate în lei, euro ºi dolari SUA.
Art. 19. - (1) Ratele dobânzii aferente
soldurilor, detaliate în anexele nr. II.2 ºi II.3, se
calculeazã pentru creditele ºi depozitele existente în sold
la sfârºitul lunii pentru care se întocmeºte raportarea.
(2) Ratele dobânzii pentru contractele noi având
ca obiect alte categorii de credite ºi depozite decât
depozitele overnight, depozitele rambursabile dupã
notificare, creanþele aferente cãrþilorde credit, creditele
reînnoibile automat (revolving) ºi creditele acordate pe
descoperit de cont (overdrafts), detaliate în anexele nr.
II.4 ºi II.5, se calculeazã pentru contractele noi de credite
acordate, respectiv pentru contractele noi de depozite
atrase pe parcursul întregii luni pentru care se întocmeºte
raportarea.
Art. 20. - În vederea întocmirii statisticilor
privind ratele dobânzii practicate de instituþiilede credit
la contractele noi de credite ºi depozite, altele decât
depozitele overnight, depozitele rambursabile dupã
notificare, creanþele aferente cãrþilorde credit, creditele
reînnoibile automat (revolving) ºi creditele acordate pe
descoperit de cont (overdrafts), detaliate în anexele nr.
II.4 ºi II.5, instituþiilede credit aplicã urmãtoarele reguli:
1. În baza de calcul al ratelor dobânzii aferente
contractelor noi de credite/depozite se include întreaga
valoare acordatã/plasatã a acestora, în cazul contractelor
financiare care specificã pentru prima datã rata dobânzii
pentru un depozit sau pentru un credit, respectiv valoarea
pentru care se renegociazã nivelul ratei dobânzii, în cazul
negocierilor noi ale depozitelor sau creditelor existente.
2. În vederea defalcãrii în funcþie de categorii
valorice a contractelor noi de credite acordate
societãþilor nefinanciare, conform structurilor de date
prevãzute în anexele nr. II.4 ºi II.5, contractele noi de
credite acordate în lei sau dolari SUA sunt evaluate în
echivalent euro, pe baza cursului de schimb comunicat
de Banca Naþionalã a României în ultima zi bancarã a
lunii pentru care se întocmeºte raportarea.
3. Creditele garantate cu garanþii reale ºi/sau
garanþii personale, detaliate în anexa nr. II.5, includ
volumul total de contracte noi de credite care sunt
garantate prin utilizarea tehnicii protecþiei finanþate a
creditului, definitã potrivit Regulamentului Bãncii
Naþionale a României ºi al Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de
diminuare a riscului de credit utilizate de instituþiile de
credit ºi firmele de investiþii,aprobat prin Ordinul Bãncii
Naþionale a României ºi al Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi/sau garantate prin utilizarea
tehnicii protecþiei nefinanþate a creditului, definitã
potrivit aceluiaºi regulament, astfel încât valoarea

garanþiei reale/garanþiei personale sã fie mai mare sau
egalã cu valoarea totalã a creditului. În cazul în care
instituþiade credit raportoare aplicã, în scop prudenþial,
un sistem diferit de abordarea standard, descrisã în
Regulamentul Bãncii Naþionale a României ºi al
Comisiei Naþionalea Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006
privind tratamentul riscului de credit pentru instituþiile
de credit ºi firmele de investiþii potrivit abordãrii
standard, aprobat prin Ordinul Bãncii Naþionale a
României ºi al Comisiei Naþionalea Valorilor Mobiliare
nr. 11/108/2006, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, va aplica, de asemenea, acelaºi regim ºi la
completarea anexei nr. II.5.
Art. 21. - Instituþiile de credit aplicã
prevederile art. 20 pct. 1 ºi pentru determinarea dobânzii
anuale efective aferente contractelor noi privind
creditele pentru consum ºi, respectiv, creditele pentru
locuinþeacordate gospodãriilor populaþiei.
Art. 22. - (1) Instituþiile de credit rezidente
determinã, agregat la nivelul instituþiei de credit, ratele
dobânzii aferente creditelor ºi ale dobânzii aferente
depozitelor existente în sold, utilizând formula nr. 1 din
anexa nr. II.1.
(2) Ratele dobânzii se determinã cu douã
zecimale, prin rotunjire.
Art. 23. - (1) Instituþiile de credit rezidente
determinã, agregat la nivelul instituþiei de credit, ratele
dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor
rambursabile dupã notificare, creditelor acordate pe
descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile
automat (revolving) ºi creanþelor aferente cãrþilor de
credit utilizând formula nr. 1 din anexa nr. II.1.
(2) Ratele dobânzii se determinã cu douã
zecimale, prin rotunjire.
Art. 24. - (1) Instituþiile de credit rezidente
determinã, agregat la nivelul instituþiei de credit, ratele
dobânzii aferente contractelor noi de credite ºi depozite,
altele decât depozitele overnight, depozitele
rambursabile dupã notificare, creanþeleaferente cãrþilor
de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) ºi
creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts),
utilizând formula nr. 4 din anexa nr. II.1.
(2) Ratele dobânzii se determinã cu douã
zecimale, prin rotunjire.
Art. 25. - (1) Instituþiile de credit rezidente
determinã, agregat la nivelul instituþiei de credit,
dobânda anualã efectivã aferentã contractelor noi
privind creditele pentru consum, respectiv creditele
pentru locuinþe acordate gospodãriilor populaþiei,
utilizând formula nr. 7 din anexa nr. II.1.
(2) Dobânda anualã efectivã se determinã cu
douã zecimale, prin rotunjire.

SECÞIUNEA a 4-a
Obligaþii de raportare
Art. 26. - (1) Instituþiile de credit rezidente
raporteazã Bãncii Naþionale a României - Direcþia
statisticã date ºi informaþiiprivind ratele dobânzii, astfel:
a) ratele dobânzii aferente soldurilor, conform
structurii prevãzute în anexa nr. II.2 "Ratele dobânzii
aferente creditelor ºi ale dobânzii aferente depozitelor
existente în sold la data de...";
b) ratele dobânzii pentru depozitele overnight,
depozitele rambursabile dupã notificare, creditele
acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditele
reînnoibile automat (revolving) ºi creanþele aferente
cãrþilor de credit, conform structurii prevãzute în anexa
nr. II.3 "Ratele dobânzii aferente depozitelor overnight,
depozitelor rambursabile dupã notificare, creditelor
acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor
reînnoibile automat (revolving) ºi creanþelor aferente
cãrþilorde credit existente în sold la data de...";
c) ratele dobânzii aferente contractelor noi de
credit ºi depozit, altele decât depozitele overnight,
depozitele rambursabile dupã notificare, creanþele
aferente cãrþilor de credit, creditele reînnoibile automat
(revolving) ºi creditele acordate pe descoperit de cont
(overdrafts), conform structurii prevãzute în anexa nr.
II.4 "Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit ºi
depozit - luna...";
d) ratele dobânzii aferente contractelor noi de
credit cu garanþiireale ºi/sau garanþiipersonale, conform
structurii prevãzute în anexa nr. II.5 "Ratele dobânzii
aferente contractelor noi de credit cu garanþiireale ºi/sau
garanþiipersonale - luna...";
e) dobânda anualã efectivã aferentã contractelor
noi privind creditele pentru consum ºi creditele pentru
locuinþe acordate gospodãriilor populaþiei, conform
structurii prevãzute în anexa nr. II.3, tabelul "Dobânda
anualã efectivã aferentã contractelor noi de credit".
(2) Datele raportate Bãncii Naþionale a
României - Direcþiastatisticã conform alin. (1) se referã
la activitatea tuturor unitãþilor operative de pe teritoriul
naþionalale instituþiilorde credit rezidente ºi se transmit
lunar, în format electronic, pânã cel mai târziu la data de
17 a lunii urmãtoare lunii pentru care se întocmeºte
raportarea. În cazul în care data-limitã pânã la care se
transmite raportarea este o zi nebancarã, raportarea se
transmite cel mai târziu în ultima zi bancarã anterioarã
acesteia.
Art. 27. - (1) Instituþiilede credit au obligaþiasã
retransmitã datele statistice privind ratele dobânzii în
cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile,
reclasificãri sau se constatã erori în datele transmise
anterior.
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(2) Retransmisiile vor fi însoþite de note
explicative.
CAPITOLUL IV
Statistici privind activele ºi pasivele bilanþiere ale
instituþiilor financiare nebancare
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 28. - Prevederile prezentului capitol se
aplicã instituþiilor financiare nebancare, persoane
juridice române, ºi sucursalelor din România ale
instituþiilor financiare nebancare, persoane juridice
strãine, înscrise în Registrul general þinut de Banca
Naþionalãa României, denumite în continuare instituþii
financiare nebancare, ºi reglementeazã metodologia de
determinare ºi raportare statisticã la Banca Naþionalã a
României a activelor ºi pasivelor bilanþiere.
Art. 29. - Termenul "instituþie financiarã
nebancarã" are semnificaþiaprevãzutã la art. 5 lit. c) din
Legea nr. 93/2009 privind instituþiile financiare
nebancare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
SECÞIUNEA a 2-a
Dispoziþii specifice
Art. 30. - Partenerii contractuali ai instituþiilor
financiare nebancare se clasificã pe sectoarele
instituþionaledefinite la art. 4.
Art. 31. - Activele bilanþiere ale instituþiilor
financiare nebancare se clasificã în urmãtoarele
categorii, definite la art. 6: numerar, credite, depozite
overnight, depozite la termen, alte depozite, titluri de
valoare, altele decât acþiunile,acþiuni/unitãþide fond ale
fondurilor de piaþãmonetarã, acþiuni/unitãþide fond ale
fondurilor de investiþii, acþiuni ºi alte titluri de
participaþie,instrumente financiare derivate, active fixe,
credite comerciale ºi avansuri acordate, alte sume de
primit, alte active.
Art. 32. - Pasivele bilanþiere ale instituþiilor
financiare nebancare se clasificã în urmãtoarele
categorii, definite la art. 7: titluri de creanþã emise,
capital ºi rezerve, instrumente financiare derivate,
credite comerciale ºi avansuri primite, alte sume de
plãtit, alte pasive, precum ºi în categoria împrumuturi
primite, definite ca sume datorate de instituþiafinanciarã
nebancarã creditorilor (altele decât cele aferente
titlurilor de creanþãemise).
Art. 33. - În vederea clasificãrii activelor ºi
pasivelor bilanþiere pe categoriile de instrumente
enumerate la art. 31 ºi, respectiv, art. 32, instituþiile
financiare nebancare respectã urmãtoarele reguli:
a) activele ºi pasivele bilanþiereale instituþiilor
financiare nebancare se înregistreazã în anexa nr. III.1 în
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moneda în care sunt denominate. În cazul facturilor
emise de instituþia financiarã nebancarã, elementele
bilanþiereconþinuteîn facturã se înregistreazã în moneda
în care sunt emise facturile. De exemplu, în cazul unei
facturi emise în lei pentru plata unei rate a unui credit în
euro acordat unui debitor sub forma unui leasing
financiar, elementele de activ din facturã se înregistreazã
în anexa nr. III.1 în lei, deºi restul creditului existent în
sold la sfârºitul trimestrului se înregistreazã în euro
(moneda de denominare);
b) în coloana F din anexa nr. III.1 se
înregistreazã soldul la sfârºitul trimestrului al tuturor
elementelor bilanþiere de activ ºi de pasiv, la care se
adaugã creanþa ataºatã - pentru elementele bilanþiere de
activ la care se calculeazã creanþã ataºatã, respectiv
datoria ataºatã - pentru elementele bilanþierede pasiv la
care se calculeazã datorie ataºatã;
c) la categoria credite acordate se înregistreazã
creditele acordate, creanþele curente ºi restante aferente
creditelor acordate ºi creanþeleataºate aferente, existente
în sold la data pentru care se întocmeºte raportarea;
d) creditele pentru dezvoltarea afacerilor,
definite la art. 6 lit. b1.3), se includ în categoria credite
pentru alte scopuri;
e) fiecare contract de credit se clasificã pe o
singurã bandã de scadenþã, în funcþie de durata iniþialã
pentru care a fost încheiat. Odatã clasificat într-o bandã
de scadenþã, împrumutul rãmâne pe acea bandã pânã la
rambursarea integralã a acestuia, dacã nu intervin
modificãri contractuale. Aceeaºi abordare se aplicã ºi în
cazul celorlalte elemente de activ ºi de pasiv care se
detaliazã pe benzi de scadenþã;
f) în cazul unui credit acordat sub forma
leasingului financiar, rata de credit ºi dobânda de
rambursat facturate se înregistreazã în categoria de activ
credite acordate. Celelalte elemente de activ facturate,
cum ar fi TVA, rata de asigurare a bunului finanþat,
diferenþede curs valutar, comisioane ºi altele asemenea,
se înregistreazã în categoria de activ alte sume de primit,
indiferent dacã la sfârºitul trimestrului sunt în perioada
de platã sau au devenit scadente;
g) cheltuielile înregistrate în avans, cum ar fi
plãþi în avans pentru un abonament, serviciu, asigurare,
comisioane plãtite în avans, avansuri acordate pentru
imobilizãri proprii ºi altele asemenea, se înregistreazã în
categoria de activ credite comerciale ºi avansuri
acordate;
h) bunurile achiziþionate în numele clienþilor,
precum ºi bunurile recuperate de la debitori, incluse
temporar în bilanþul instituþiei financiare nebancare
raportoare, se înregistreazã la categoria de activ alte
active;
i) provizioanele constituite de instituþia
financiarã nebancarã raportoare, indiferent de natura lor,

se înregistreazã la categoria de pasiv capital ºi rezerve;
j) împrumuturile de natura leasingului
financiar primite de instituþiile financiare nebancare
pentru achiziþionarea de bunuri mobile sau imobile
necesare desfãºurãrii activitãþii proprii se înregistreazã
în categoria de pasiv împrumuturi primite;
k) contravaloarea biletelor la ordin primite
iniþialca garanþiede la un debitor, încasatã de instituþia
financiarã nebancarã raportoare, se înregistreazã în
categoria de pasiv credite comerciale ºi avansuri
primite;
l) avansurile primite de la clienþi pentru
bunurile ce urmeazã sã fie finanþate de cãtre instituþia
financiarã nebancarã raportoare se înregistreazã în
categoria de pasiv credite comerciale ºi avansuri
primite, la codul corespunzãtor sectorului instituþional
al clientului respectiv;
m) sumele de bani datorate de cãtre instituþiile
financiare nebancare furnizorilor de bunuri
achiziþionate pentru desfãºurarea activitãþii proprii se
înregistreazã în categoria de pasiv credite comerciale ºi
avansuri primite, dacã achiziþia s-a realizat printr-un
credit acordat de furnizor;
n) sumele de bani datorate de instituþiile
financiare nebancare furnizorilor de bunuri pentru terþe
persoane, finanþate de instituþiile financiare nebancare
sub formã de leasing financiar, se înregistreazã în
categoria de pasiv alte sume de plãtit;
o) creditele acordate clienþilor care nu au fost
trase de aceºtia pânã la sfârºitul trimestrului pentru care
se realizeazã raportarea ºi care rãmân în contul curent al
instituþiei financiare nebancare deschis la instituþii de
credit se înregistreazã la categoria de pasiv alte sume de
plãtit, la codul de rând corespunzãtor sectorului
instituþionalal debitorului;
p) diferenþelede curs valutar se înregistreazã la
categoriile de activ/pasiv alte sume de primit, respectiv
alte sume de plãtit;
q) amortizarea mijloacelor fixe se înregistreazã
la categoria de pasiv alte pasive;
r) activele ºi pasivele bilanþiere care nu se pot
încadra în anexa nr. III.1 în unul dintre codurile de activ
(de la A1 la A68) sau pasiv (de la P1 la P46) se
încadreazã la codul A69 alte active, respectiv P47 alte
pasive.
SECÞIUNEA a 3-a
Obligaþii de raportare
Art. 34. - (1) Instituþiile financiare nebancare
înscrise în Registrul general au obligaþia sã raporteze
trimestrial Bãncii Naþionale a României date statistice
conform structurii "Situaþia activelor ºi pasivelor
bilanþiere existente în sold la data de..." prevãzute în

anexa nr. III.1, care cuprinde date privind toate
elementele bilanþiere de activ ºi de pasiv la valoarea
brutã, existente în sold la sfârºitul trimestrului pentru
care se întocmeºte raportarea, clasificate conform
categoriilor prezentate la art. 31 ºi 32. Valorile acestor
elemente includ creanþele ataºate (aferente elementelor
de activ) ºi, respectiv, datoriile ataºate (aferente
elementelor de pasiv).
(2) Instituþiile financiare nebancare grupeazã
elementele de activ ºi de pasiv deþinute în bilanþ la
sfârºitul trimestrului de referinþã în funcþie de scadenþã,
de þara contrapartidei ºi de moneda în care sunt
denominate, cu respectarea urmãtoarelor reguli:
a) creditele acordate ºi împrumuturile primite se
repartizeazã pe 3 benzi de scadenþã (mai micã de un an
inclusiv, între 1 ºi 5 ani inclusiv, peste 5 ani), în funcþiede
durata iniþialã a contractului/convenþiei al cãrui/cãrei
obiect îl constituie, codificate conform tabelului
"Codurile atribuite coloanei Cod scadenþã, pe
instrumente financiare ºi intervale de scadenþã" din
anexa nr. III.1;
b) titlurile de valoare, altele decât acþiunile
deþinute,depozitele la termen, alte depozite ºi titlurile de
creanþãemise se repartizeazã pe 3 benzi de scadenþã(mai
micã de un an inclusiv, între 1 ºi 2 ani inclusiv, peste 2
ani), în funcþie de durata iniþialã a contractului/convenþiei de depozit, respectiv maturitatea la
emitere a titlurilor, codificate conform tabelului
"Codurile atribuite coloanei Cod scadenþã, pe
instrumente financiare ºi intervale de scadenþã" din
anexa nr. III.1;
c) elementele bilanþiere de activ ºi de pasiv
clasificate conform art. 31 ºi, respectiv, 32 se înscriu în
coloana B din anexa nr. III.1, astfel încât codul scadenþei,
þaracontrapartidei ºi moneda în care sunt denominate sã
fie identificate, împreunã, în mod unic;
d) fiecare element bilanþier de activ ºi de pasiv
înscris în coloana B din anexa nr. III.1 are acelaºi cod de
rând (înscris în coloana A) indiferent de numãrul de
combinaþii cod scadenþã - cod þarã contrapartidã - cod
monedã. Astfel, un cod de rând înscris în coloana A apare
în structura de date de mai multe ori, în funcþie de
numãrul de combinaþii cod scadenþã - cod þarã
contrapartidã - cod monedã aferent elementului bilanþier
respectiv.
(3) Instituþiilefinanciare nebancare au obligaþia
sã raporteze trimestrial Bãncii Naþionalea României date
statistice conform structurii "Situaþiaprincipalelor active
ºi pasive bilanþiere în echivalent lei existente în sold la
data de..." din anexa nr. III.2, care cuprinde date privind
principalele active º i pasive la valoarea brutã,
determinate în echivalent lei, existente în sold la sfârºitul
trimestrului pentru care se întocmeºte raportarea.
Structura de date prevãzutã în anexa nr. III.2 se
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elaboreazã avându-se în vedere urmãtoarele:
a) elementele bilanþiere exprimate în alte
monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de
schimb comunicat de Banca Naþionalã a României în
ultima zi bancarã a trimestrului pentru care se
întocmeºte raportarea;
b) elementele bilanþiere exprimate în monede
necotate de Banca Naþionalã a României sunt
transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat
în evidenþacontabilã. Monedele necotate sunt incluse în
tabelul nr. 2 din anexa nr. III.2, care cuprinde codul ISO
al monedei respective ºi cursul de schimb în raport cu
leul utilizat în evidenþacontabilã ºi la elaborarea anexei
nr. III.2.
(4) Datele structurate conform situaþiilor
prevãzute la alin. (1) ºi (3) se transmit la Banca
Naþionalã a României - Direcþia statisticã în format
electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la
sfârºitul trimestrului pentru care se realizeazã raportarea
ºi se referã la activitatea tuturor unitãþilor operative de
pe teritoriul naþional. Datele se transmit în formatul
electronic comunicat de Banca Naþionalãa României.
(5) Instituþiilefinanciare nebancare au obligaþia
sã retransmitã datele statistice privind activele ºi
pasivele bilanþiere în cazul în care au loc revizuiri ale
datelor contabile, reclasificãri sau se constatã erori în
datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoþite
de note explicative.
Art. 35. - Instituþiile financiare nebancare pot
consulta prin intermediul paginii web a Bãncii
Naþionale a României, www.bnr. ro, Ghidul privind
raportarea statisticã, ce cuprinde codurile ISO ale þãrilor
ºi codurile ISO ale monedelor.
CAPITOLUL V
Statistici privind activele ºi pasivele fondurilor de
investiþii
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 36. - Prevederile prezentului capitol
definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 958/2007 al Bãncii Centrale
Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile
referitoare la activele ºi pasivele fondurilor de investiþii
(BCE/2007/8), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr. 211 din 11 august 2007, denumit în
continuare Regulamentul BCE/2007/8, ºi se aplicã
societãþilor de investiþii autoadministrate ºi societãþilor
de administrare a investiþiilor care administreazã
fonduri de investiþiirezidente.
Art. 37. - (1) Prin fond de investiþiise înþelege
un organism de plasament colectiv care:
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a) investeºte în active financiare ºi nefinanciare,
în mãsura în care obiectivul sãu este investirea
capitalului obþinutde la public; ºi
b) este constituit, în conformitate cu dreptul
comunitar sau naþional,în temeiul:
(i) dreptului contractelor (ca un fond comun
administrat de societãþilede administrare);
(ii) dreptului fondurilor deschise de investiþii
[ca un fond deschis de investiþii(unit trust) ];
(iii) dreptului societãþilor comerciale (ca o
societate de investiþii);sau
(iv) oricãrui alt mecanism similar.
(2) Sunt incluse în definiþia fondurilor de
investiþiiurmãtoarele:
a) acele organisme ale cãror unitãþide fond sau
acþiunisunt la cererea deþinãtorilorlor, rãscumpãrate sau
rambursate direct sau indirect din activele organismelor
respective; ºi
b) acele organisme care au un numãr fix de
acþiuniemise ºi ai cãror acþionaritrebuie sã cumpere sau
sã vândã acþiunile existente atunci când se alãturã
fondului sau îl pãrãsesc.
(3) Nu sunt incluse în definiþia fondurilor de
investiþiiurmãtoarele:
a) fondurile de pensii;
b) fondurile de piaþãmonetarã.
(4) În sensul definiþiei fondului de investiþii,
termenul "public" cuprinde micii investitori, investitorii
profesioniºti ºi investitorii instituþionali.
SECÞIUNEA a 2-a
Dispoziþii specifice
Art. 38. - (1) Partenerii contractuali rezidenþiºi
cei nerezidenþidin statele membre ale Uniunii Europene
ai fondurilor de investiþii se clasificã pe sectoare
instituþionale. Standardele privind clasificarea
sectoarelor sunt definite în Sistemul european de conturi
naþionaleºi regionale în Comunitate (SEC 95).
(2) Sectoarele instituþionale sunt definite la
art.4.
Art. 39. - (1) Tabelul A din anexa II partea 1 la
Regulamentul BCE/2007/8 oferã o descriere standard
detaliatã a categoriilor de instrumente ce constituie
activele ºi pasivele fondurilor de investiþii, pe care
bãncile centrale naþionale le transpun în categorii
aplicabile la nivel naþional.
(2) Activele bilanþiere ale fondurilor de
investiþiise clasificã în urmãtoarele categorii:
a) creanþe din depozite ºi credite - aceastã
categorie este formatã din fonduri acordate ca împrumut
debitorilor de cãtre fondurile de investiþii, care nu sunt
materializate în documente sau care au ca suport un

singur document (chiar dacã acesta a devenit
negociabil). Aici sunt incluse active sub forma de
depozite:
- depozite plasate la instituþii financiare
monetare:
(i) depozite transferabile: depozite (în moneda
naþionalã sau în monedã strãinã) care sunt imediat
convertibile în numerar sau care sunt transferabile prin
cec, ordin bancar, debitare sau alte instrumente similare,
ambele fãrã niciun fel de restricþii sau penalitãþi
semnificative;
(ii) alte depozite: toate deþinerile în depozite,
altele decât depozitele transferabile. Alte depozite nu
pot fi utilizate pentru efectuarea de plãþiîn orice moment
ºi nu sunt convertibile în numerar sau depozite
transferabile fãrã niciun fel de restricþii sau penalitãþi
semnificative. Aceastã subcategorie include depozitele
la termen ºi depozitele de economii;
- deþineri de titluri de valoare nenegociabile:
deþineride titluri de valoare, altele decât acþiunileºi alte
titluri de participaþiecare nu sunt negociabile ºi nu pot fi
tranzacþionatepe pieþelesecundare;
- credite negociate: credite care au devenit
negociabile de facto sunt clasificate la postul de activ
"creanþe din depozite ºi credite", cu condiþia ca acestea
sã fie în continuare materializate într-un document unic
ºi, în general, negociate numai ocazional;
- creanþe în temeiul contractelor de report
(reverse repos): contrapartida numerarului plãtit în
schimbul titlurilor de valoare achiziþionatede fondurile
de investiþii la un preþ dat, cu angajamentul ferm de
revânzare a aceloraºi titluri de valoare (sau a unor titluri
de valoare similare) la un preþfixat ºi la o datã ulterioarã
prestabilitã.
Acest post include ºi numerarul.
Creanþele din depozite ºi credite se defalcã în
urmãtoarele subcategorii:
a1) numerar;
a2) depozite transferabile;
a3) alte depozite;
a4) credite acordate;
b) titluri de valoare, altele decât acþiunile;
c) acþiuniºi alte titluri de participaþiedefalcate
în urmãtoarele subcategorii:
c1) acþiuni/unitãþide fond ale fondurilor de
piaþãmonetarã;
c2) acþiuni/unitãþide fond ale fondurilor de
investiþii;
c3) acþiuni ºi alte titluri de participaþie,
defalcate în:
c3.1) acþiunicotate;
c3.2) acþiuninecotate;
c3.3) alte titluri de participaþie;
d) instrumente financiare derivate;

e) active nefinanciare - aceastã categorie
cuprinde:
- investiþiiîn active fixe corporale (de exemplu,
locuinþe,alte clãdiri ºi structuri ºi clãdiri nerezidenþiale)
ºi valori (de exemplu, metale preþioase);ºi
- active nefinanciare, corporale ºi necorporale,
care urmeazã sã fie utilizate de fondul de investiþiiîn mod
repetat pentru o perioadã mai lungã de un an. Aici sunt
incluse terenuri ºi clãdiri ocupate de fondul de investiþii,
precum ºi echipamente, programe informatice ºi alte
infrastructuri;
f) alte active, defalcate în urmãtoarele
subcategorii:
f1) credite comerciale ºi avansuri acordate;
f2) alte sume de primit;
f3) alte active.
(3) Categoriile de active enumerate la alin. (2)
lit. b), c), d) ºi f) sunt definite la art. 6.
(4) Creanþa/Datoriaataºatã reprezintã drepturile
de încasat/obligaþiile de platã aferente dobânzii
cuvenite/datorate ºi neajunse la scadenþã la sfârºitul
lunii. Creanþa/Datoria ataºatã se calculeazã pentru
perioada scursã de la ultima scadenþãa dobânzii. În cazul
titlurilor de valoare emise la o valoare diferitã de
valoarea de rãscumpãrare (cazul titlurilor emise cu
discount sau cu primã de emisiune), diferenþadintre cele
douã valori este consideratã dobândã ºi se împarte
uniform pe durata de viaþãa titlului de valoare.
Creanþaataºatã aferentã depozitelor ºi creditelor
se înregistreazã în categoria creanþe din depozite ºi
credite, corespunzãtor instrumentului financiar pentru
care se calculeazã. Creanþa ataºatã aferentã titlurilor de
valoare, altele decât acþiunile, se înregistreazã în
categoria titluri de valoare, altele decât acþiunile.
(5) Pasivele bilanþiere ale fondurilor de
investiþiise clasificã în urmãtoarele categorii:
a) credite ºi depozite atrase - sumele datorate de
fondurile de investiþii creditorilor, altele decât cele care
provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile.
Acest post cuprinde:
- credite: credite acordate care nu sunt
materializate în documente sau care au ca suport un
singur document (chiar dacã acesta a devenit
negociabil);
- contracte de report (repo): contrapartida
numerarului primit în schimbul titlurilor de
valoare/aurului vândute/vândut la un preþ dat, cu
angajamentul ferm de rãscumpãrare a aceloraºi titluri de
valoare/aceluiaºi aur (sau a unor titluri de valoare/unui
aur similare/similar) la un preþfixat ºi la o datã ulterioarã
prestabilitã. Sumele primite de fondurile de investiþii în
schimbul titlurilor de valoare/aurului transferate/transferat unui terþ ("cumpãrãtor temporar") sunt
clasificate la contracte de report (repo), dacã existã un
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angajament ferm de rãscumpãrare a titlurilor de valoare,
nu doar opþiuneade a face acest lucru.
Aceasta înseamnã cã fondul de investiþii
pãstreazã proprietatea realã (economicã) asupra
titlurilor de valoare/aurului suport în timpul operaþiunii.
În aceastã privinþã,transferul dreptului de proprietate nu
este o caracteristicã relevantã pentru determinarea
modalitãþii de calificare a operaþiunilor de tip report
(repo). În cazul în care cumpãrãtorul temporar vinde
titlurile de valoare/aurul primite/primit prin intermediul
unei operaþiunide report (repo), aceastã vânzare trebuie
sã fie înregistratã ca o tranzacþie simplã cu titluri de
valoare/aur ºi înregistratã în bilanþul cumpãrãtorului
temporar ca poziþie negativã în portofoliul de titluri de
valoare/aur.
Urmãtoarele 3 variante de operaþiuni de tipul
contractelor de report (repo) sunt toate structurate astfel
încât sã îndeplineascã condiþiile necesare pentru
calificarea lor ca împrumuturi garantate. Prin urmare,
sumele primite (în schimbul titlurilor de valoare/aurului
transferate/transferat temporar unui terþ)sunt clasificate
la contracte de report (repo):
- sume primite în schimbul titlurilor de
valoare/aurului transferate/transferat temporar unui terþ
sub forma unui contract de report (repo);
- sume primite în schimbul titlurilor de
valoare/aurului transferate/transferat temporar unui terþ
sub formã de împrumuturi de obligaþiuni (garantate cu
numerar);
- sume primite în schimbul titlurilor de
valoare/aurului transferate/transferat temporar unui terþ
sub forma unui contract de vânzare/rãscumpãrare.
Categoria de pasive credite ºi depozite atrase se
clasificã, în funcþiede durata iniþialã,în:
- credite ºi depozite atrase cu durata iniþialãmai
micã sau egalã cu un an,
- credite ºi depozite atrase cu durata iniþialãmai
mare de un an ºi mai micã sau egalã cu 5 ani,
- credite ºi depozite atrase cu durata iniþialãmai
mare de 5 ani;
b) acþiuni/unitãþi de fond ale fondului de
investiþii - acþiunile sau unitãþile de fond, inclusiv sub
forma titlurilor de participaþiela capital, emise de fondul
de investiþii.Acest post reprezintã datoriile totale cãtre
acþionarii fondului de investiþii. De asemenea, sunt
incluse º i fondurile rezultate din beneficiile
nedistribuite sau fondurile rezervate de cãtre fondul de
investiþii raportor în anticiparea unor posibile plãþi ºi
obligaþii viitoare. Aceastã categorie reprezintã activul
net al fondului de investiþii.Acþiunile/Unitãþile defond
ale fondului de investiþiipot fi:
b1) acþiuni/unitãþi de fond nominative ale
fondului de investiþii înseamnã acþiunile/unitãþile de
fond ale fondului de investiþii în privinþa cãrora, în
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conformitate cu legislaþia naþionalã, se þine un registru
pentru identificarea deþinãtorilor acestor acþiuni/unitãþi
de fond, incluzând informaþii referitoare la reºedinþa ºi
sectorul deþinãtorului;
b2) acþiuni/unitãþi de fond la purtãtor ale
fondului de investiþii înseamnã acþiunile/unitãþile de
fond ale fondului de investiþii în privinþa cãrora, în
conformitate cu legislaþianaþionalã,nu se þineun registru
pentru identificarea deþinãtorilor acestor acþiuni/unitãþi
de fond sau în privinþacãrora se þineun registru care însã
nu conþine informaþii referitoare la reºedinþa ºi sectorul
deþinãtorului;
c) instrumente financiare derivate;
d) alte pasive, defalcate în urmãtoarele subcategorii:
d1) titluri de creanþãemise;
d2) credite comerciale ºi avansuri primite;
d3) alte sume de plãtit;
d4) alte pasive.
(6) Categoriile de pasive enumerate la alin. (5)
lit. c) ºi d) sunt definite la art. 7.
(7) Datoria ataºatã aferentã creditelor ºi
depozitelor se înregistreazã în categoria credite ºi
depozite atrase, iar datoria ataºatã aferentã titlurilor de
creanþã emise se înregistreazã în categoria titluri de
creanþãemise.
Art. 40. - În vederea clasificãrii activelor
fondurilor de investiþii pe categoriile de instrumente
specificate la art. 39 alin. (2), societãþilede administrare
a investiþiilorºi societãþilede investiþiiautoadministrate
respectã urmãtoarele reguli:
a) disponibilul fondului de investiþii la
societatea de servicii de investiþii financiare se
înregistreazã în activul fondului de investiþii, categoria
alte sume de primit;
b) un instrument financiar clasificat în una
dintre urmãtoarele categorii: alte depozite, credite
acordate, titluri de valoare, altele decât acþiunile,credite
ºi depozite atrase ºi titluri de creanþãemise se clasificã pe
o singurã bandã de scadenþã, în funcþie de durata
iniþialã/scadenþa la emisiune. Odatã clasificat într-o
bandã de scadenþãinstrumentul financiar rãmâne pe acea
bandã pânã la rambursarea completã, dacã nu intervin
modificãri contractuale;
c) cheltuielile înregistrate în avans, precum ºi
comisioanele plãtite în avans se înregistreazã în
categoria de activ credite comerciale ºi avansuri
acordate;
d) sumele de bani aferente valorilor mobiliare
vândute ºi nedecontate se înregistreazã, dupã caz, în
categoria alte sume de primit;
e) instrumentele financiare din portofoliu
clasificate în una dintre urmãtoarele categorii: titluri de
valoare, altele decât acþiunile, acþiuni ºi alte titluri de

participaþie, acþiuni/unitãþide fond ale fondurilor de
piaþãmonetarã, acþiuni/unitãþide fond ale fondurilor de
investiþii, instrumente financiare derivate se evalueazã
potrivit reglementãrilor Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare privind calculul activului net;
f) activele nefinanciare se înregistreazã la
valoarea netã de amortizãri;
g) instrumentele financiare clasificate în una
dintre urmãtoarele categorii de active/pasive: depozite
transferabile, alte depozite, credite, credite comerciale
ºi avansuri acordate/primite, alte sume de primit/plãtit,
alte active/pasive se înregistreazã la valoarea brutã.
Art. 41. - Poziþia de pasiv acþiuni/unitãþide
fond ale fondului de investiþiise determinã ca diferenþã
între total active ºi total angajamente.
SECÞIUNEA a 3-a
Obligaþii de raportare
Art. 42. - (1) Societãþile de administrare a
investiþiilor ºi societãþile de investiþii autoadministrate
raporteazã lunar Bãncii Naþionale a României date
statistice privind activele ºi pasivele fondurilor de
investiþiipe care le administreazã conform structurii de
date "Situaþiaactivelor ºi pasivelor bilanþierela data de
..." descrise în anexa nr. IV.1, care cuprinde date privind
toate elementele de activ ºi de pasiv existente în bilanþla
sfârºitul lunii pentru care se întocmeºte raportarea.
Valorile acestor elemente includ creanþele ataºate
(aferente elementelor de activ) ºi, respectiv, datoriile
ataºate (aferente elementelor de pasiv).
(2) Elementele bilanþierede activ ºi de pasiv ale
fondurilor de investiþii se grupeazã în funcþie de
scadenþã, de þara partenerului contractual, de sectorul
instituþional al partenerului contractual (în cazul
rezidenþilor ºi nerezidenþilor din þãrile membre ale
Uniunii Europene) ºi de moneda în care sunt
denominate, aplicând urmãtoarele reguli:
a) elementele bilanþiere de activ ºi de pasiv se
grupeazã astfel încât codul de scadenþã,codul de þarãal
partenerului contractual, codul sectorului instituþionalal
partenerului contractual (în cazul rezidenþilor ºi
nerezidenþilordin þãrilemembre ale Uniunii Europene)
ºi codul monedei în care sunt denominate sã formeze o
combinaþiecare sã aparã o singurã datã în anexa nr. IV.1
pentru fiecare cod de rând;
b) fiecare element bilanþierde activ ºi de pasiv
înscris în coloana A din anexa nr. IV.1 are acelaºi cod de
rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinaþiilecod
scadenþã - cod þarã - cod sector instituþional - cod
monedã. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate
apãrea în structura de date de mai multe ori, în funcþiede
numãrul de combinaþii cod scadenþã - cod þarã - cod

sector instituþional - cod monedã aferente elementului
bilanþierrespectiv;
c) partenerii contractuali ai fondurilor de
investiþii care sunt nerezidenþi din state terþe nu sunt
clasificaþi pe sectoare instituþionale. Pentru aceºtia,
coloana "Cod sector instituþional"nu se completeazã.
Art. 43. - (1) Societãþile de administrare a
investiþiilor ºi societãþile de investiþii autoadministrate
raporteazã lunar Bãncii Naþionale a României date
statistice privind activele ºi pasivele bilanþiere ale
fondurilor de investiþiipe care le administreazã conform
structurii de date "Situaþia principalelor active ºi pasive
bilanþiereîn echivalent lei la data de ..." descrise în anexa
nr. IV.2, care cuprinde date privind principalele active ºi
pasive la valoarea brutã, determinate în echivalent lei la
sfârºitul lunii pentru care se întocmeºte raportarea.
(2) Structura de date prevãzutã în anexa nr. IV.2
se elaboreazã avându-se în vedere urmãtoarele:
a) elementele bilanþiere exprimate în alte
monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de
schimb comunicat de Banca Naþionalã a României în
ultima zi bancarã a lunii pentru care se întocmeºte
raportarea;
b) elementele bilanþiere exprimate în monede
necotate de Banca Naþionalã a României sunt
transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat
în evidenþacontabilã. Monedele necotate sunt incluse în
tabelul nr. 2 din anexa nr. IV.1, care cuprinde codul ISO al
monedei respective ºi cursul de schimb în raport cu leul
utilizat în evidenþa contabilã ºi la elaborarea anexei nr.
IV.2.
Art. 44. - (1) Societãþile de administrare a
investiþiilor ºi societãþile de investiþii autoadministrate
raporteazã lunar Bãncii Naþionale a României date
statistice privind fondurile de investiþii pe care le
administreazã conform structurii de date "Ajustãri din
reevaluare datorate variaþiilor preþului în luna ..."
descrise în anexa nr. IV.3, care cuprinde date privind
ajustãrile din reevaluare datorate variaþiilor preþului la
care activele ºi pasivele bilanþieresunt înregistrate.
(2) Ajustãrile din reevaluare datorate variaþiilor
preþului includ variaþiile care au loc în timp în valoarea
stocurilor de sfârºit de perioadã din cauza variaþiilor
valorii de referinþã la care sunt înregistrate, adicã
pierderile/câºtigurile înregistrate.
(3) Ajustãrile din reevaluare datorate variaþiilor
preþului se grupeazã în funcþie de scadenþa, de þara
partenerului contractual, de sectorul instituþional al
partenerului contractual (în cazul rezidenþilor ºi
nerezidenþilor din þãrile membre ale Uniunii Europene)
ºi de moneda în care sunt denominate elementele de activ
ºi de pasiv la care se referã, conform regulilor de la art. 42
alin. (2).
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Art. 45. - Societãþile de administrare a
investiþiilor ºi societãþile de investiþii autoadministrate
raporteazã lunar Bãncii Naþionale a României date
statistice privind fondurile de investiþii pe care le
administreazã conform structurii de date "Situaþia
vânzãrilor ºi rãscumpãrãrilor de acþiuni/unitãþide fond
ale fondului de investiþiiîn luna ... " descrise în anexa nr.
IV.4, ce cuprinde date privind vânzãrile ºi, respectiv,
rãscumpãrãrile de acþiuni/unitãþide fond în echivalent
lei ale fondului de investiþiiîn perioada de referinþã.
Art. 46. - Societãþilede administrare a investiþiilorºi
societãþile de investiþii autoadministrate raporteazã
lunar Bãncii Naþionale a României date statistice
privind fondurile de investiþii pe care le administreazã
conform structurii de date "Situaþiadeþinerilorde titluri
de valoare identificabile prin cod ISIN la data de ..."
descrise în anexa nr. IV.5, care cuprinde date privind
titlurile identificabile prin cod ISIN deþinute în
portofoliu la sfârºitul lunii de cãtre fondul de investiþii.
Art. 47. - (1) Datele structurate conform situaþiilor
prevãzute la art. 42-46 se transmit în format electronic la
Banca Naþionalã a României - Direcþia statisticã, în
termen de 25 de zile de la sfârºitul lunii pentru care se
realizeazã raportarea.
(2) Banca Naþionalãa României comunicã în timp util
agenþilorraportori formatul electronic ºi modalitatea de
transmitere a datelor.
(3) Fondurile de investiþii au obligaþia sã retransmitã
datele statistice privind activele ºi pasivele în cazul în
care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificãri
sau se constatã erori în datele transmise anterior.
Retransmisiile vor fi însoþitede note explicative.
Art. 48. - (1) Anexa nr. IV.6 cuprinde tabelele 1-4
necesare încadrãrii datelor statistice aferente fondurilor
de investiþii pe structurile de date solicitate prin
prezentul regulament, respectiv tabelul 1 "Codurile
atribuite coloanei Cod scadenþã, pe instrumente
financiare ºi intervale de scadenþã",tabelul 2 "Codurile
atribuite coloanei Cod sector instituþional", tabelul 3
"Clasificarea în funcþie de politica de investiþii a
fondurilor de investiþii carenu au obligaþia înregistrãrii
la CNVM" ºi tabelul 4 "Structura fondurilor de investiþii
din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv
care nu au obligaþiaînregistrãrii la CNVM".
(2) Societãþile de administrare a investiþiilor ºi
societãþile de investiþii autoadministrate pot consulta
Ghidul privind raportarea statisticã prin intermediul
paginii web a Bãncii Naþionalea României, www.bnr. ro
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CAPITOLUL VI
Balanþa de plãþi
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 49. - Prevederile prezentului capitol se aplicã
rezidenþilorcare desfãºoarã operaþiunide natura balanþei
de plãþi ºi definesc mecanismele de raportare potrivit
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al
Parlamentului European ºi al Consiliului din 12 ianuarie
2005 privind statisticile comunitare ale balanþeide plãþi,
ale comerþuluiinternaþionalcu servicii ºi ale investiþiilor
strãine directe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 35 din 8 februarie 2005, ºi
prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.
924/2009 al Parlamentului European ºi al Consiliului din
16 septembrie 2009 privind plãþile transfrontaliere în
Comunitate ºi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
2.560/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 266 din 9 octombrie 2009.
SECÞIUNEA a 2-a
Definiþiile termenilor de bazã
Art. 50. - În sensul prezentului capitol, termenii ºi
expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) balanþã de plãþi - sinteza statisticã a tranzacþiilor
economice ºi financiare ale unei þãricu restul lumii, pe o
perioadã de timp determinatã, tranzacþii ce se referã la
bunuri, servicii, venituri, transferuri fãrã contraprestaþie
(donaþii,ajutoare, cadouri ºi altele asemenea), precum ºi
la creanþeºi obligaþiifinanciare;
b) platã - transmiterea unei sume de bani cãtre un terþ:
b1) în vederea achitãrii parþialesau totale a unui debit;
b2) în situaþiaacordãrii unui credit sau constituirii unui
alt tip de creanþã;
b3) cu titlu de transfer fãrã contraprestaþie;
c) încasare - primirea unei sume de bani de la un terþîn
una dintre situaþiileprevãzute la lit. b);
d) raportori - rezidenþi care au obligaþia de a raporta
date la Banca Naþionalãa României, în baza prezentului
regulament;
e) operaþiuni de natura balanþei de plãþi - tranzacþii
economice ºi financiare între rezidenþi ºi nerezidenþi de
natura celor menþionate la lit. a), implicând încasãri sau
plãþi, compensãri în naturã orivalorice ºi alte asemenea
operaþiuni;
f) investiþie directã - relaþie investiþionalã de duratã
între o entitate rezidentã ºi o entitate nerezidentã; de
regulã implicã exercitarea de cãtre investitor a unei
influenþe manageriale semnificativeîn întreprinderea în
care a investit; sunt considerate investiþii directe
capitalul social vãrsat ºi rezervele ce revin unui investitor

care deþinecel puþin10% din capitalul social subscris al
unei întreprinderi, creditele dintre acest investitor ºi
întreprinderea în care a investit, precum ºi profitul
reinvestit de cãtre acesta în întreprinderea respectivã;
investiþiile imobiliare (investiþiile în clãdiri ºi terenuri)
sunt considerate investiþiidirecte;
g) investiþie de portofoliu - investiþie în valori
mobiliare de natura acþiunilor, obligaþiunilor ºi a altor
titluri de natura acestora (certificate de depozit
negociabile, obligaþiuni cu cupon zero, obligaþiuni
convertibile, obligaþiuni cu dobândã indexabilã, bonuri
de tezaur ºi altele asemenea), efectuatã în scopul plasãrii
temporare de fonduri pe piaþa de capital; de regulã nu
conduce la exercitarea de cãtre deþinãtori a unei
influenþe manageriale asupra emitentului; în cazul
acþiunilor, sunt luate în considerare deþinerile de sub
10% din valoarea capitalului social subscris al
emitentului;
h) transferuri neutre - operaþiuni care implicã
miºcãri în conturile Nostro sau Loro ale instituþiilor de
credit, fãrã a constitui operaþiuni de natura balanþei de
plãþi,de exemplu operaþiunivalutare între rezidenþisau
operaþiunivalutare între nerezidenþi;
i) operaþiuninemonetare - operaþiunide natura
balanþeide plãþi,care se desfãºoarã fãrã transferarea de
fonduri, în totalitate sau parþial, cum ar fi bartere,
compensãri (netting), aranjamente de cliring ºi altele
asemenea.
SECÞIUNEA a 3-a
Obligaþii de raportare
Art. 51. - Rezidenþii au obligaþia de a raporta
toate operaþiunile de natura balanþei de plãþi, în
conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Raportãrile statistice sunt obligatorii atât pentru
operaþiunile derulate prin instituþiile de credit persoane
juridice române ºi sucursalele din România ale
instituþiilor de credit strãine (din statele membre ale
Uniunii Europene, din celelalte state aparþinând
Spaþiului Economic European, precum ºi din statele
terþe), denumite în continuare instituþii de credit, cât ºi
pentru operaþiunile derulate prin instituþii de credit
nerezidente, prin alþi intermediari financiari rezidenþi
sau nerezidenþi, precum ºi pentru cele în relaþie directã
cu nerezidenþii.
Art. 52. - (1) La efectuarea oricãrei plãþi cãtre
nerezidenþi,clienþiirezidenþiai instituþiilorde credit au
obligaþia de a completa formularul "Dispoziþie/Declaraþie de platã externã (DPE)", pus la
dispoziþie de cãtre instituþia de credit prin intermediul
cãreia se efectueazã plata sau prezentat acesteia de cãtre
ordonatorul plãþii, numai pentru plata a cãrei valoare
este egalã cu ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent

la data plãþii.Formularul DPE prezentat în anexa nr. V.1
se completeazã în douã exemplare, dintre care unul
pentru instituþia de credit ºi celãlalt pentru ordonatorul
plãþii.Pentru efectuarea oricãrei plãþicãtre nerezidenþia
cãrei valoare este mai micã de 50.000 euro sau echivalent
la data plãþii, instituþiile de credit pot utiliza formulare
potrivit cerinþelorproprii.
(2) În cazul unei plãþi ordonate prin sistem
computerizat (electronic banking) sau prin alte
modalitãþide teletransmisie a cãrei valoare este egalã cu
ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data plãþii,
clienþii ordonatori au obligaþia punerii la dispoziþia
instituþiilor de credit a formularului DPE completat, în
maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plãþii.
(3) În cazul ridicãrilor de valutã în numerar din
conturi deschise la instituþii de credit, pentru plãþi cãtre
nerezidenþi, inclusiv cheltuieli pentru deplasãri externe,
formularul DPE se completeazã numai de cãtre
persoanele juridice ºi numai pentru sumele egale cu ori
mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data plãþii.
(4) Pentru plãþile efectuate în cadrul unui
acreditiv, formularul DPE se utilizeazã în calitate de
declaraþie de platã externã ºi se completeazã numai
pentru plãþile ale cãror valori sunt egale cu ori mai mari
de 50.000 euro sau echivalent la data plãþii. Formularul
DPE se va completa în maximum 15 zile calendaristice
de la efectuarea plãþii de cãtre client sau instituþia de
credit, în funcþiede procedura stabilitã de comun acord,
cu respectarea instrucþiunilorde completare.
(5) În cazul plãþilor în lei dintre rezidenþi ºi
nerezidenþi pe teritoriul României, formularul DPE se
completeazã în calitate de declaraþie de platã, odatã cu
ordinul de platã în lei.
Art. 53. - (1) Clienþiirezidenþiai instituþiilorde
credit au obligaþiasã completeze formularul "Declaraþie
de încasare externã (DIE)" pentru orice încasare de la
nerezidenþia cãrei valoare este egalã cu ori mai mare de
50.000 euro sau echivalent la data încasãrii, în cel mult
10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor.
Formularul DIE prezentat în anexa nr. V.2 se
completeazã în douã exemplare, dintre care unul pentru
instituþiade credit ºi celãlalt pentru client.
(2) Persoanele juridice rezidente vor completa
formularul DIE ºi în cazul depunerilor de valutã în
numerar la instituþiilede credit, dacã aceasta provine din
încasãri de la nerezidenþi,numai pentru sumele egale cu
ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data
depunerii.
Art. 54. - Pentru echivalarea în euro a altor
monede, în vederea determinãrii pragului de 50.000
euro, se utilizeazã cursul de schimb al pieþei valutare,
comunicat de Banca Naþionalãa României, din ultima zi
bancarã anterioarã datei ordonãrii plãþii, respectiv
creditãrii contului.
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Art. 55. - Rãspunderea pentru corectitudinea
datelor ºi informaþiilor completate în formularele DPE
ºi DIE revine clienþilor instituþiilor de credit, titulari ai
operaþiunilor respective. Instituþiile de credit au
obligaþia sã urmãreascã completarea corectã a
formularelor DPE ºi DIE de cãtre clienþi.
Art. 56. - (1) Instituþiilede credit au obligaþiasã
raporteze la Banca Naþionalã a României - Direcþia
statisticã, în formatul electronic ºi structura stabilite de
Banca Naþionalãa României:
a) datele ºi informaþiilecuprinse în formularele
DPE ºi DIE; raportarea se va efectua lunar, pânã la data
de 12 a lunii urmãtoare celei pentru care se face
raportarea;
b) totalitatea încasãrilor ºi plãþilorîn nume ºi în
cont propriu efectuate în raport cu nerezidenþii (cu
excepþia schimbului valutar pentru persoane fizice
efectuat prin ghiºeele proprii), soldurile activelor ºi
pasivelor financiare pe termen scurt în relaþie cu
nerezidenþii, transferurile neutre, precum ºi valoarea
agregatã a tranzacþiilor, efectuate în numele ºi în contul
clienþilor, în valoare mai micã de 50.000 euro sau
echivalent la data tranzacþiei, în conformitate cu listele
de indicatori prevãzute în anexa nr. V.3; raportarea se va
efectua lunar, pânã la data de 20 a lunii urmãtoare celei
pentru care se face raportarea.
(2) Instituþiile de credit au obligaþia sã
raporteze schimbul valutar pentru persoane fizice
efectuat prin ghiºeele proprii, în conformitate cu
prevederile art. 59.
(3) Instituþiilede credit au obligaþiasã notifice
investiþiile directe în strãinãtate în conformitate cu
prevederile art. 61.
(4) Casele centrale ale cooperativelor de credit
vor raporta centralizat atât operaþiunileproprii de natura
balanþei de plãþi, cât ºi pe cele ale cooperativelor din
reþea.
Art. 57. - Datele transmise letric ºi electronic la
Banca Naþionalã a României - Direcþia statisticã lunar,
pânã la data de 20 a lunii urmãtoare celei pentru care se
face raportarea, de cãtre Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare, în conformitate cu anexa nr. V.4, respectiv de
cãtre Ministerul Finanþelor Publice, în conformitate cu
anexa nr. V.5, se integreazã în balanþade plãþi.
Art. 58. - Rezidenþiicare realizeazã operaþiuni
nemonetare au obligaþia sã raporteze letric aceste
tranzacþii la Banca Naþionalã a României - Direcþia
statisticã, pânã la data de 20 a lunii urmãtoare celei
pentru care se face raportarea, prin completarea ºi
transmiterea anexei nr. V.6.
Art. 59. - Rezidenþii care efectueazã schimb
valutar cu numerar ºi substitute de numerar pentru
persoane fizice, în conformitate cu reglementãrile în
vigoare, au obligaþia raportãrii acestor tranzacþii la
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Banca Naþionalã a României - Direcþia statisticã lunar,
pânã la data de 10 a lunii urmãtoare celei pentru care se
face raportarea, conform anexei nr. V.7; datele se
transmit în formatul electronic comunicat de Banca
Naþionalãa României.
Art. 60. - (1) Persoanele juridice rezidente care
au conturi deschise în strãinãtate au obligaþia sã
raporteze letric la Banca Naþionalãa României - Direcþia
statisticã tranzacþiile efectuate prin aceste conturi;
raportarea se va efectua lunar, pânã la data de 20 a lunii
urmãtoare celei pentru care se face raportarea, conform
anexei nr. V.8.
(2) Obligaþia de raportare pentru ambasade,
consulate ºi alte reprezentanþe ale României în
strãinãtate, precum ºi pentru entitãþile din strãinãtate ce
aparþinpersoanelor juridice române, fãrã a avea statut de
rezident în strãinãtate, revine persoanei juridice
rezidente de care acestea aparþin.
(3) Instituþiile de credit nu raporteazã în baza
prezentului articol.
Art. 61. - (1) Persoanele juridice ºi fizice
rezidente care deþincel puþin10% din capitalul social al
unei companii nerezidente sau deþin entitãþi fãrã
personalitate juridicã (sucursale) înregistrate ºi/sau
autorizate sã funcþioneze în strãinãtate sunt considerate
investitori direcþiîn strãinãtate ºi au obligaþianotificãrii
acestei investiþiidirecte la Banca Naþionalãa României Direcþiastatisticã.
(2) Notificarea investiþiei se va efectua prin
completarea ºi transmiterea letricã a formularului
prezentat în anexa nr. V.9, în cel mult 30 de zile
calendaristice de la data dobândirii dreptului de
proprietate asupra a cel puþin 10% din capitalul social
subscris al companiei nerezidente respective sau de la
înfiinþareasucursalei în strãinãtate.
CAPITOLUL VII
Operaþiuni valutare de capital de natura datoriei private
externe pe termen mediu ºi lung
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 62. - Prevederile prezentului capitol se
aplicã persoanelor fizice ºi juridice rezidente, care au
încheiat contracte cu nerezidenþi pentru operaþiuni
valutare de capital de natura datoriei private externe pe
termen mediu ºi lung.
Art. 63. - Constituie operaþiuni valutare de
capital de natura datoriei private externe pe termen
mediu ºi lung, dacã nu sunt operaþiunide natura datoriei
publice externe, urmãtoarele operaþiuni:
a) credite ºi împrumuturi financiare cu termen

mai mare de un an, primite de rezidenþide la nerezidenþi,
constând în finanþãrirambursabile pe bazã contractualã,
cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard,
creditul sindicalizat, linia de finanþare, operaþiunile de
leasing financiar, creditul ipotecar ºi de consum ºi altele
asimilate acestora;
b) credite legate de comerþul internaþional, cu
termen mai mare de un an, primite de rezidenþi de la
nerezidenþi, respectiv credite contractate în cadrul
operaþiunilor de comerþ internaþional cu bunuri ºi
servicii, inclusiv efectuarea plãþilor în rate, pe faze de
execuþie, la solicitarea furnizorilor de bunuri ºi servicii
sau efectuarea plãþilorla un anumit termen de la livrarea
bunului/prestarea serviciului, indiferent dacã s-au emis
sau nu efecte de comerþ, rescadenþarea unor astfel de
plãþi,precum ºi finanþareaunor astfel de credite de cãtre
un terþ;
c) tranzacþionarea primarã a titlurilor de credit
cu scadenþala emisiune mai mare de un an (obligaþiuniºi
alte instrumente financiare cu venit fix) emise de
rezidenþi pe o piaþã de capital ºi achiziþionate de
nerezidenþi.
SECÞIUNEA a 2-a
Obligaþii de raportare
Art. 64. - (1) Persoanele juridice ºi fizice
rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenþi
pentru operaþiuni valutare de capital de natura datoriei
private externe pe termen mediu ºi lung au obligaþia sã
notifice operaþiunile respective prin transmiterea la
Banca Naþionalã a României - Direcþia statisticã a
formularului F1 "Notificare la Banca Naþionalã a
României", prevãzut în anexa nr. VI.1, ºi a formularului
F2 "Scadenþarultragerilor, al rambursãrilor de capital ºi
al plãþilorde dobândã ºi comisioane", prevãzut în anexa
nr. VI.2, în termen de 30 de zile de la data încheierii
contractului.
(2) Persoanele juridice ºi fizice rezidente care,
potrivit alin. (1), au notificat operaþiuni valutare de
capital au în continuare obligaþia notificãrii la Banca
Naþionalã a României - Direcþia statisticã a schimbãrii
sediului social, rezilierii contractului ºi a modificãrii,
faþãde notificarea iniþialã,a creditorului, a debitorului ºi
a valorii creditului, pe toatã durata derulãrii operaþiunii
notificate, prin transmiterea, în termen de 15 zile, a unui
formular F1 completat în mod corespunzãtor.
Schimbarea de debitor se notificã de cãtre debitorul
cedent, noul debitor preluând în continuare obligaþiile
de notificare sau de raportare în legãturã cu
angajamentul extern respectiv.
(3) Pentru elaborarea de statistici privind
datoria privatã externã a României, instituþiilede credit
(bãnci, sucursale ale bãncilor strãine, case centrale ale

cooperativelor de credit) au obligaþia sã transmitã
trimestrial la Banca Naþionalã a României - Direcþia
statisticã, pânã în data de 15 a lunii urmãtoare încheierii
trimestrului, în format electronic, situaþia clienþilor
rezidenþicare deruleazã operaþiunide aceastã naturã fãrã
a avea numãr alocat din Registrul datoriei private
externe, identificator statistic atribuit de Banca
Naþionalã a României în baza notificãrii conform alin.
(1) (situaþieprevãzutã în anexa nr. VI.4).
Art. 65. - (1) Persoanele juridice ºi fizice
rezidente selecþionate de cãtre Banca Naþionalã a
României, pe criterii de eºantionare statisticã, ca titulare
de contracte privind angajamente externe reprezentative
pentru evaluarea datoriei private externe a României, la
solicitarea letricã a Bãncii Naþionale a României Direcþia statisticã,au obligaþiasã raporteze date privind
derularea acestor operaþiuni. Raportarea se va efectua
potrivit formularului F3 "Raportare statisticã privind
operaþiunilevalutare de capital de natura datoriei private
externe pe termen mediu ºi lung", prevãzut în anexa nr.
VI.3.
(2) Persoanele juridice ºi fizice rezidente
menþionate laalin. (1) vor notifica la Banca Naþionalã a
României - Direcþia statisticã,în termen de 15 zile de la
producerea lor, toate modificãrile survenite în
"Scadenþarul tragerilor, al rambursãrilor de capital ºi al
plãþilor de dobândã ºi comisioane" faþã de situaþia
notificatã iniþial, prin transmiterea a câte unui nou
formular F2 ori de câte ori survin astfel de modificãri.
Art. 66. - Persoanele juridice ºi fizice rezidente
care, la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament,
se aflã în curs de raportare la Banca Naþionalã a
României a operaþiunilor valutare de natura datoriei
private externe au obligaþia continuãrii raportãrii
statistice.
Art. 67. - Rãspunderea pentru corectitudinea
datelor ºi informaþiilor transmise revine persoanei
juridice sau fizice rezidente care a contractat operaþiunea
de natura datoriei private externe.
CAPITOLUL VIII
Structura în profil teritorial a creditelor ºi depozitelor
clienþilor nebancari neguvernamentali
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 68. - Prevederile prezentului capitol se
aplicã instituþiilorde credit, persoane juridice române, ºi
sucursalelor din România ale instituþiilor de credit,
persoane juridice strãine, ºi reglementeazã metodologia
de determinare ºi raportare la Banca Naþionalã a
României a statisticilor privind structura în profil
teritorial a creditelor ºi depozitelor clienþilor nebancari
neguvernamentali ai instituþiilorde credit.
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SECÞIUNEA a 2-a
Dispoziþii specifice
Art. 69. - (1) Categoriile de credite prevãzute în
anexa nr. VII sunt definite la art. 6 lit. b).
(2) Categoriile de depozite prevãzute în anexa
nr. VII sunt definite la art. 7 lit. a).
(3) Creditele ºi depozitele se referã la rezidenþi
ºi nerezidenþi,astfel cum sunt definiþila art. 2
(4) Sectoarele instituþionaleîn care se clasificã
clienþii instituþiilor de credit sunt definite la art. 4.
Poziþia alte sectoare instituþionale din anexa nr. VII
include: alþiintermediari financiari, auxiliari financiari,
societãþi de asigurare ºi fonduri de pensii, fonduri de
piaþãmonetarã ºi instituþiifãrã scop lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaþiei.
Art. 70. - În vederea întocmirii raportãrii
Structura în profil teritorial a creditelor ºi depozitelor
clienþilor nebancari neguvernamentali, instituþiile de
credit aplicã urmãtoarele reguli:
a) pentru fiecare indicator din anexa nr. VII se
înregistreazã soldul bilanþier din ultima zi bancarã a
lunii pentru care se întocmeºte raportarea;
b) pentru credite ºi depozite se înregistreazã
numai principalul;
c) creditele ºi depozitele denominate în alte
monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de
schimb comunicat de Banca Naþionalã a României în
ultima zi bancarã a lunii pentru care se întocmeºte
raportarea;
d) creditele curente sunt creditele aflate în
derulare în ultima zi bancarã a lunii pentru care se
întocmeºte raportarea ºi care nu înregistreazã întârzieri
la platã;
e) creditele restante, definite conform art. 9 lit.
º), nu includ poziþii extrabilanþiere. Sunt considerate
restante creditele care în ultima zi bancarã a lunii pentru
care se întocmeºte raportarea înregistreazã întârzieri la
platã de cel puþino zi;
f) disponibilitãþile la vedere sunt asimilate
depozitelor overnight, astfel cum sunt definite la art. 7
lit. a1);
g) repartizarea pe judeþe a creditelor ºi
depozitelor se realizeazã pe criteriul apartenenþei
teritoriale a unitãþiiinstituþieide credit.
SECÞIUNEA a 3-a
Obligaþii de raportare
Art. 71. - (1) Instituþiile de credit raporteazã
Bãncii Naþionale a României date ºi informaþii privind
Structura în profil teritorial a creditelor ºi depozitelor
clienþilor nebancari neguvernamentali conform
structurii prevãzute în anexa nr. VII.
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(2) Datele raportate Bãncii Naþionale a
României conform alin. (1) se referã la activitatea tuturor
unitãþilor operative de pe teritoriul naþional ale
instituþiilor de credit ºi se transmit lunar, în format
electronic, pânã cel mai târziu în data de 20 a lunii
urmãtoare lunii pentru care se întocmeºte raportarea. În
cazul în care data-limitã pânã la care se transmite
raportarea este o zi nebancarã, raportarea se transmite cel
mai târziu în ultima zi bancarã anterioarã acesteia.
Art. 72. - (1) Instituþiilede credit au obligaþiasã
retransmitã datele statistice în cazul în care au loc
revizuiri ale datelor contabile, reclasificãri sau se
constatã erori în datele transmise anterior.
(2) Retransmiterile vor fi însoþite de note
explicative.
TITLUL II
Raportarea de date în scopul monitorizãrii tranzacþiilor
de pe piaþa monetarã/valutarã
CAPITOLUL I
Raportarea de date privind tranzacþii efectuate pe piaþa
monetarã ºi valutarã interbancarã ºi tranzacþii cu
instrumente financiare derivate
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 73. - Prezentul titlu stabileºte structura ºi
modul de raportare a:
a) tranzacþiilor efectuate pe piaþa valutarã
interbancarã;
b) operaþiunilor de atragere ºi plasare de
depozite efectuate pe piaþamonetarã interbancarã;
c) tranzacþiilor cu instrumente financiare
derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate
agreements, swap-uri pe rata dobânzii ºi opþiuni pe rata
dobânzii) efectuate pe pieþela buna înþelegere;
d) tranzacþiilorcu opþiuniavând ca suport cursul
de schimb al monedei naþionale ºi swap-urilor valutare
pe rata dobânzii efectuate pe pieþela buna înþelegere.
Art. 74. - Instituþiilede credit, persoane juridice
române, ºi sucursalele din România ale instituþiilor de
credit strãine, denumite în continuare entitãþiraportoare,
au obligaþia de raportare a datelor prevãzute la art. 73
astfel:
a) entitãþile raportoare care acþioneazã ca
intermediar pe piaþa valutarã interbancarã cu
îndeplinirea condiþiilor prevãzute în Norma Bãncii
Naþionale a României nr. 3/2005 privind funcþionarea
pieþei valutare interbancare, cu modificãrile ulterioare pentru: tranzacþiile efectuate pe piaþa valutarã
interbancarã, tranzacþiile cu opþiuni având ca suport
cursul de schimb al monedei naþionale ºi swap-urile

valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieþe la buna
înþelegere;
b) entitãþile raportoare care efectueazã
operaþiuni pe piaþa monetarã interbancarã cu
îndeplinirea condiþiilor prevãzute în Norma Bãncii
Naþionale a României nr. 4/1995 privind funcþionarea
pieþei monetare interbancare, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare - pentru operaþiunilede atragere
ºi plasare de depozite pe piaþamonetarã interbancarã;
c) bãncile, persoane juridice române, ºi
sucursalele din România ale instituþiilorde credit strãine
- pentru tranzacþiile cu instrumente financiare derivate
având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements,
swap-uri pe rata dobânzii ºi opþiuni pe rata dobânzii)
efectuate pe pieþela buna înþelegere.
SECÞIUNEA a 2-a
Definiþiile termenilor de bazã
Art. 75. - Termenii ºi expresiile utilizate în
cuprinsul prezentului titlu au urmãtoarele semnificaþii:
a) piaþa monetarã interbancarã - are
semnificaþia prevãzutã în Norma Bãncii Naþionale a
României nr. 4/1995, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
b) piaþavalutarã interbancarã - are semnificaþia
prevãzutã în Norma Bãncii Naþionale a României nr.
3/2005, cu modificãrile ulterioare;
c) pieþe la buna înþelegere (over-the-counter OTC) - pieþepe care se negociazã instrumente financiare
derivate ºi care nu îndeplinesc condiþiilenecesare pentru
a fi încadrate în categoria pieþelororganizate ºi a pieþelor
asimilate pieþelororganizate; contractele tranzacþionate
over-the-counter nu sunt standardizate;
d) operaþiunide atragere ºi plasare de depozite
pe piaþa monetarã interbancarã - operaþiunile efectuate
conform Normei Bãncii Naþionale a României nr.
4/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
e) tranzacþii valutare, operaþiuni la vedere
(spot), operaþiunila termen (forward), operaþiuniswap au semnificaþia prevãzutã în Norma Bãncii Naþionale a
României nr. 3/2005, cu modificãrile ulterioare;
f) forward rate agreement (FRA) - contract
încheiat între douã pãrþi având ca obiect plata la o datã
prestabilitã a unui volum de dobândã calculat în funcþie
de o sumã noþionalã în monedã naþionalã; volumul de
dobândã reprezintã diferenþa dintre valoarea plãtitã de
cumpãrãtor (rezultatã prin aplicarea asupra sumei
noþionale a unei rate de dobândã fixã convenitã) ºi
valoarea încasatã de acesta (rezultatã prin aplicarea ratei
dobânzii practicate pe piaþãîn acel moment);
g) swap pe rata dobânzii - contract încheiat între
douã pãrþi având ca obiect plata pe parcursul unei
perioade prestabilite a unor volume de dobândã

calculate în funcþie de o sumã noþionalã în monedã
naþionalã;volumele de dobândã se calculeazã periodic ca
diferenþã între valorile rezultate prin aplicarea asupra
sumei noþionale a douã rate de dobândã convenite, cel
puþinuna dintre acestea fiind variabilã;
h) opþiune pe rata dobânzii - contract încheiat
între douã pãrþi prin plata unei prime care îi conferã
cumpãrãtorului dreptul de a încasa sau de a plãti un
volum de dobândã calculat în funcþiede o sumã noþionalã
în monedã naþionalã,la o datã prestabilitã (opþiunede tip
european) sau pe parcursul unei perioade convenite
(opþiunede tip american).
i) cap pe rata dobânzii - contract încheiat între
douã pãrþi prin plata unei prime care îi conferã
cumpãrãtorului dreptul de a încasa un volum de dobândã
calculat în funcþie de o sumã noþionalã în monedã
naþionalã,atunci când rata de dobândã variabilã este mai
mare decât rata de dobândã fixã convenitã;
j) floor pe rata dobânzii - contract încheiat între
douã pãrþi prin plata unei prime care îi conferã
cumpãrãtorului dreptul de a încasa un volum de dobândã
calculat în funcþie de o sumã noþionalã în monedã
naþionalã,atunci când rata de dobândã variabilã este mai
micã decât rata de dobândã fixã convenitã;
k) opþiune pe cursul de schimb al monedei
naþionale - contract încheiat între douã pãrþi prin plata
unei prime, care îi conferã cumpãrãtorului dreptul de a
cumpãra (în cazul opþiunii"call") sau de a vinde (în cazul
opþiunii "put"), la o datã prestabilitã (opþiune de tip
european) ori pe parcursul unei perioade convenite
(opþiunede tip american), o anumitã sumã în devize la o
valoare convenitã a cursului de schimb al monedei
naþionale;
l) swap valutar pe rata dobânzii (currency swap)
- contract încheiat între douã pãrþiavând ca obiect plata
unor volume de dobândã calculate periodic prin
aplicarea unor rate de dobândã convenite asupra a douã
sume, din care una în monedã naþionalãºi una în devize;
contractul poate sau nu sã prevadã ºi transferul efectiv
între pãrþi al celor douã sume, la un curs de schimb
agreat, ºi, respectiv, inversarea acestei operaþiunila data
scadenþeicontractului.
SECÞIUNEA a 3-a
Obligaþii de raportare
Art. 76. - Entitãþile raportoare au obligaþia sã
transmitã Bãncii Naþionale a României datele/informaþiile privind tranzacþiile prevãzute la art. 73
prin intermediul Sistemului informatic de raportare cãtre
Banca Naþionalã a României (SIRBNR), dupã cum
urmeazã:
a) pentru tranzacþiileefectuate pe piaþavalutarã
interbancarã - în fiecare zi bancarã, pânã la ora 9,15,
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pentru tranzacþiile valutã contra monedei naþionale din
ziua bancarã precedentã, ºi pânã la ora 11,00, pentru
tranzacþiile valutã contra valutã din ziua bancarã
precedentã;
b) pentru operaþiunile deatragere ºi plasare de
depozite pe piaþa monetarã interbancarã - în fiecare zi
bancarã, pânã la ora 17,00, pentru tranzacþiile din ziua
curentã;
c) pentru tranzacþiilecu instrumente financiare
derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate
agreements, swap-uri pe rata dobânzii ºi opþiunipe rata
dobânzii) efectuate pe pieþe la buna înþelegere - în
fiecare zi bancarã, între orele 10,00-11,00, pentru
tranzacþiiledin ziua bancarã precedentã;
d) pentru tranzacþii cu opþiuni având ca suport
cursul de schimb al monedei naþionale ºi swap-uri
valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieþe la buna
înþelegere- în fiecare zi bancarã, între orele 10,00-11,00,
pentru tranzacþiiledin ziua bancarã precedentã.
Art. 77. - Transmiterea datelor se realizeazã în
format XML, conform structurii de raportare prevãzute
în anexele nr. VIII. 1 - VIII. 8 ºi regulilor de sistem
stabilite ºi puse la dispoziþiaentitãþilorraportoare - prin
intermediul SIRBNR - de Banca Naþionalãa României.
TITLUL III
Raportarea de date ºi informaþii în scopul
monitorizãrii activitãþii de plãþi
CAPITOLUL I
Raportarea de date ºi informaþii statistice referitoare la
plãþi, instrumente de platã, sisteme de plãþi, sisteme de
decontare a operaþiunilor cu instrumente financiare
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 78. - (1) Prezentul titlu stabileºte structura
ºi modul de raportare a datelor ºi informaþiilorstatistice
privind plãþile, operaþiunile cu instrumente de platã ºi
cele cu instrumente financiare ºi se aplicã instituþiilorde
credit persoane juridice române, sucursalelor din
România ale instituþiilor de credit persoane juridice
strãine, denumite în continuare instituþii de credit,
instituþiilor de platã persoane juridice române ºi
sucursalelor din România ale instituþiilorde platã strãine
înscrise în Registrul instituþiilorde platã þinutde Banca
Naþionalãa României, denumite în continuare instituþii
de platã, instituþiilor emitente de monedã electronicã
persoane juridice române, sucursalelor din România ale
instituþiilor emitente de monedã electronicã, denumite
în continuare instituþii emitente de monedã electronicã,
precum ºi Trezoreriei Statului, Companiei Naþionale
"Poºta Românã" - S.A., denumitã în continuare Poºta
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Românã, administratorilor de sisteme de plãþi ºi
administratorilor de sisteme de decontare a operaþiunilor
cu instrumente financiare, precum ºi depozitarilor
centrali ºi contrapãrþilorcentrale pentru activitatea lor în
legãturã cu sistemele de decontare cu instrumente
financiare.
(2) Indicatorii raportaþide instituþiileprevãzute
la alin. (1) sunt prezentaþiîn anexele nr. IX.1-IX.3 ºi X.
SECÞIUNEA a 2-a
Definiþiile termenilor de bazã
Art. 79. - (1) În înþelesul prezentului capitol,
termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele
semnificaþii:
a) acþiuni - valori mobiliare care stabilesc
proprietatea asupra unei pãrþi din firmã/afacere, de
exemplu acþiuni tranzacþionabile pe burse de valori
(acþiuni listate sau acþiuni cotate), acþiuni necotate sau
nelistate ºi alte forme de active de acest tip. Acþiunile
includ recipise de depozit ºi acþiuni/pãrþiîn fonduri de
investiþii. Uzual, acþiunile sunt purtãtoare de venit sub
forma dividendelor;
b) alte instrumente financiare derivate - orice
alte instrumente financiare derivate, altele decât
contractele futures ºi contractele cu opþiuni;
c) alte valori mobiliare - orice alte valori
mobiliare negociabile, de exemplu warantele;
d) alþii- alþiparticipanþi(de exemplu, dealeri ºi
brokeri în cazul anexei nr. IX.2);
e) alþi intermediari financiari - societãþi ºi
cvasisocietãþifinanciare a cãror funcþieprincipalã constã
în furnizarea de servicii de intermediere financiarã
(exclusiv cele furnizate de instituþiile financiare
monetare);
f) auxiliari financiari - societãþiºi cvasisocietãþi
financiare a cãror funcþieprincipalã constã în exercitarea
de activitãþifinanciare auxiliare;
g) bancã centralã - o instituþiecare, în baza legii,
este responsabilã de politica monetarã a unui stat sau a
unei zone specifice. Bãncile centrale naþionale ºi Banca
Centralã Europeanã sunt considerate bãnci centrale;
h) clienþi ai instituþiilor financiare monetare
care nu sunt instituþii financiare monetare - persoane
fizice sau juridice care nu fac parte din categoria
instituþiilor financiare monetare. Aceastã categorie
cuprinde autoritãþi publice centrale, alþi intermediari
financiari ºi auxiliari financiari, societãþi de asigurare,
fonduri de pensii, societãþi nefinanciare, gospodãriile
populaþiei ºi instituþii fãrã scop lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaþiei;
i) contract futures - un instrument financiar,
respectiv un contract standardizat, care stabileºte
obligaþia deþinãtorului de a cumpãra/vinde o cantitate

specificatã dintr-un activ, care poate fi o valoare
mobiliarã, o valutã, o marfã, la un preþpredeterminat la o
datã viitoare;
j) contract cu opþiuni- un instrument financiar,
respectiv un contract standardizat, care oferã
deþinãtoruluidreptul, nu obligaþia,sã cumpere/sã vândã
o cantitate specificatã dintr-un activ, care poate fi o
valoare mobiliarã, o valutã, o marfã, la un preþ
predeterminat (pânã) la o datã viitoare;
k) contraparte centralã (CCP) - o entitate care
se interpune între pãrþile care au încheiat o tranzacþie,
acþionând în calitate de cumpãrãtor pentru orice
vânzãtor ºi în calitate de vânzãtor pentru orice
cumpãrãtor pentru un set specific de contracte;
l) depozitar central (CSD) - o entitate care þine
ºi administreazã valori mobiliare sau alte active
financiare, þine conturile emitenþilor º i asigurã
procesarea tranzacþiilor prin înregistrãri contabile.
Activele pot exista fizic, în formã materialã (dar
imobilizate în/la depozitarul central) sau
dematerializate, în forma înregistrãrilor electronice;
m) gospodãriile populaþiei- persoane fizice sau
grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri ºi
servicii, care folosesc aceeaºi locuinþã, utilizeazã în
comun o parte sau totalitatea veniturilor º i a
patrimoniului, consumã în colectiv bunuri ºi servicii ºi,
eventual, produc bunuri ºi/sau servicii nefinanciare
exclusiv pentru consumul lor final;
n) instituþii de credit - instituþii având
semnificaþia prevãzutã în Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
o) instituþii emitente de monedã electronicã instituþii având semnificaþia prevãzutãla art. 4 alin. (1)
lit. e) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de
emitere de monedã electronicã;
p) instituþii fãrã scop lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaþiei- persoane juridice care servesc
gospodãriile populaþiei, furnizând bunuri ºi servicii
nedestinate pieþei;
q) instituþii de platã - instituþii având
semnificaþia prevãzutã în Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã,
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
r) instituþii financiare monetare - instituþii de
credit, precum ºi toate celelalte instituþii financiare
rezidente a cãror activitate constã în atragerea de
depozite sau substitute de depozite de la entitãþi, altele
decât instituþiile financiare monetare, ºi care acordã
credite ºi/sau efectueazã plasamente în instrumente
financiare în cont propriu. Aceastã categorie cuprinde
Banca Naþionalãa României ca bancã centralã, instituþii

de credit ºi alte instituþiifinanciare monetare (fonduri ale
pieþeimonetare);
s) instrumente financiare derivate bazate pe
active financiare (Financial derivatives) - instrumente
financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi o
valoare mobiliarã, o valutã, o ratã de dobândã etc.;
t) instrumente financiare derivate bazate pe
(active) mãrfuri (Commodity derivatives) - instrumente
financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi un
produs agricol, energie, gaz etc.;
u) monedã electronicã - are semnificaþia
prevãzutã la art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 127/2011;
v) naþional - localizat în þara în care se aflã
depozitarul central/contrapartea centralã. Un participant
direct din afara þãrii în care se aflã depozitarul central,
care are o sucursalã în þara depozitarului central, va fi
tratat ca participant naþional. Similar, un membru
compensator înregistrat în afara þãrii în care se aflã
contrapartea centralã, care participã la un sistem având
contraparte centralã printr-o sucursalã în þara în care se
aflã contrapartea centralã, trebuie tratat ca un membru
compensator naþional. Dacã o contraparte centralã care
este înregistratã în þarax are o sucursalã în þaray, atunci
membrii compensatori înregistraþiîn þaray trebuie trataþi
ca membri compensatori naþionali;
w) nonnaþional - nelocalizat în þara în care se
aflã depozitarul central/contrapartea centralã.
NOTÃ: Un membru compensator înregistrat în
afara þãrii,care participã într-un sistem având contraparte
centralã printr-o sucursalã în þara în care se aflã
contrapartea centralã, trebuie tratat ca un membru
compensator naþional. Dacã o contraparte centralã care
este înregistratã în þarax are o sucursalã în þaray, atunci
membrii compensatori înregistraþiîn þaray trebuie trataþi
ca membri compensatori naþionali;
x) obligaþiuni (Bonds) - valori mobiliare de
îndatorare cu maturitate mai mare de un an;
y) over the counter (OTC) - o metodã de
tranzacþionare a valorilor mobiliare care nu implicã o
piaþã reglementatã sau o bursã de valori, participanþii
tranzacþionânddirect;
z) repo - un angajament de a vinde o cantitate
specificatã dintr-un activ ºi de a o (re)cumpãra la un preþ
predeterminat la o datã viitoare sau la cerere;
aa) societãþi de asigurare ºi fonduri de pensii societãþi ºi cvasisocietãþi financiare a cãror funcþie
principalã constã în furnizarea de servicii de
intermediere financiarã rezultate din reciprocitatea
riscurilor;
bb) valoare mobiliarã de îndatorare - o
promisiune a emitentului (împrumutatului) de a plãti
integral sau în mai multe rate deþinãtorului
(împrumutãtorului) la o datã viitoare specificatã sau la
date viitoare specificate. Uzual, asemenea valori
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mobiliare sunt purtãtoare de dobândã (cupon) ºi/sau
sunt vândute cu discount, iar valoarea nominalã va fi
plãtitã la maturitate. Valorile mobiliare de îndatorare
includ obligaþiuni (inclusiv cele convertibile), valori
mobiliare de tip "stripped" ºi valori mobiliare de
îndatorare pe termen scurt;
cc) valori mobiliare de îndatorare pe termen
scurt (Short-term paper) - valori mobiliare de îndatorare
cu maturitate de un an sau mai micã de un an.
(2) Urmãtorii termeni º i expresii au
semnificaþiile prevãzute de Regulamentul Bãncii
Naþionale a României nr. 6/2006 privind emiterea ºi
utilizarea instrumentelor de platã electronicã ºi relaþiile
dintre participanþiila tranzacþiilecu aceste instrumente:
cardul emis de o instituþie de credit, cardul emis de o
instituþie de platã, cardul de comerciant, cardul cobranded, cardul hibrid, codul de identificare al
emitentului (Issuer Identification Number - IIN), codul
personal de identificare aferent unui card (Personal
Identification Number - PIN), comerciantul acceptant,
deþinãtorul, emitentul, instituþia acceptantã, imprinter,
instrumentul de platã electronicã, instrumentul de platã
cu acces la distanþã,instrumentul de platã la distanþãtip
internet-banking, instrumentul de platã la distanþã tip
home-banking, instrumentul de platã la distanþã tip
mobile-banking, procesatorul, terminalele, utilizatorul.
SECÞIUNEA a 3-a
Obligaþii de raportare
Art. 80. - (1) În vederea monitorizãrii activitãþii
de plãþi cu instrumente de platã electronicã, emitenþii
raporteazã Bãncii Naþionale a României - Direcþia
stabilitate financiarã indicatorii prevãzuþiîn anexa nr. X,
relevanþi pentru activitatea pe care o desfãºoarã, mai
puþinpoziþiile18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64,
66, 67, 68, 69, 70 ºi 71, care vor fi raportate de cãtre
instituþiileacceptante. Indicatorii prevãzuþiîn anexa nr.
X, având o frecvenþãde raportare lunarã/trimestrialã, se
raporteazã Bãncii Naþionale a României trimestrial,
pânã cel târziu la data de 15 a lunii urmãtoare
trimestrului pentru care se efectueazã raportarea. În
cazul indicatorilor cu frecvenþã de raportare lunarã, se
raporteazã trimestrial Bãncii Naþionalea României date
aferente celor 3 luni ale trimestrului.
(2) Instituþiile de credit, instituþiile de platã,
instituþiile emitente de monedã electronicã, Trezoreria
Statului, Poºta Românã ºi administratorii de sisteme de
plãþi raporteazã Bãncii Naþionale a României, anual,
pânã cel târziu la data de 10 mai a fiecãrui an pentru anul
precedent, indicatorii prevãzuþi în anexa nr. IX.1, dupã
cum urmeazã:
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a) instituþiilede credit raporteazã indicatorii din
tabelele 1 ºi 2;
b) instituþiile de platã raporteazã indicatorii
relevanþidin tabelele 1 ºi 2 în funcþiede natura activitãþii
desfãºurate;
c) instituþiile emitente de monedã electronicã
raporteazã indicatorii relevanþi din tabelele 1 ºi 2 în
funcþiede natura activitãþiidesfãºurate;
d) Poº ta Românã º i Trezoreria Statului
raporteazã indicatorii relevanþi din tabelele 1 ºi 2 în
funcþiede natura activitãþiidesfãºurate;
e) administratorii de sisteme de plãþiraporteazã
indicatorii din tabelele 3 ºi 4.
(3) Administratorii de sisteme de decontare a
operaþiunilor cu instrumente financiare, respectiv
depozitarii centrali ºi contrapãrþilecentrale, au obligaþia
sã transmitã Bãncii Naþionale a României - Direcþia
stabilitate financiarã, anual, pânã cel mai târziu la data de
10 februarie a fiecãrui an pentru anul precedent, datele
solicitate conform structurilor prevãzute în anexele nr.
IX.2 ºi IX.3, dupã caz.
(4) Termenele stabilite mai sus pot fi modificate
de Banca Naþionalã a României, inclusiv la solicitarea
Bãncii Centrale Europene.
CAPITOLUL II
Raportarea de date statistice referitoare la tranzacþiile
efectuate prin conturile de corespondent
SECÞIUNEA 1
Domeniul de aplicare
Art. 81. - Prezentul capitol se aplicã instituþiilor
de credit, persoane juridice române, ºi sucursalelor din
România ale instituþiilor de credit strãine, denumite în
continuare instituþiide credit.
SECÞIUNEA a 2-a
Definiþiile termenilor de bazã
Art. 82. - În înþelesul prezentului capitol,
termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele
semnificaþii:
a) aranjament de cont de corespondent aranjament de platã în care o instituþie de credit,
denumitã corespondent, deschide în evidenþele sale un
cont pentru altã instituþiede credit, denumitã repondent,
ºi furnizeazã repondentului, prin intermediul acestui
cont, servicii constând în executarea de plãþi ºi alte
servicii conexe. Aranjamentele de cont de corespondent
prin care instituþiile de credit îºi furnizeazã reciproc
servicii de plãþi ºi alte servicii implicã utilizarea
conturilor de corespondent de tip cont nostro ºi/sau cont

loro;

b) cont nostro - contul deschis în evidenþele
corespondentului pe numele repondentului;
c) cont loro - contul deschis în evidenþele
corespondentului pe numele repondentului; din
perspectiva repondentului acest cont este un cont
"nostro";
d) credit intraday - credit acordat de cãtre
corespondent repondentului pe parcursul zilei de
operare a respectivului corespondent, a cãrui
rambursare trebuie sã aibã loc cel mai târziu la sfârºitul
zilei de operare în care a fost acordat creditul;
e) credit overdraft - credit acordat de cãtre
corespondent repondentului, a cãrui scadenþã estedupã
sfârºitul zilei de operare a respectivului corespondent
urmãtoare celei în care a fost acordat creditul, precum ºi
credite intraday nerambursate ºi transformate în credite
overdraft;
f) credit overnight - credit acordat de cãtre
corespondent repondentului, a cãrui scadenþã este
stabilitã de cãtre corespondent, dar nu mai târziu de
sfârºitul zilei de operare a corespondentului urmãtoare
celei în care a fost acordat creditul;
g) zi de operare - zi calendaristicã pe durata
cãreia se furnizeazã servicii de corespondent bancar,
conform programului stabilit prin aranjamentul de cont
de corespondent.
SECÞIUNEA a 3-a
Obligaþii de raportare
Art. 83. - (1) Instituþiile de credit pot încheia
aranjamente de cont de corespondent în lei.
(2) În cazul aranjamentelor de cont de
corespondent în lei încheiate între instituþiile de credit
participante la sistemele de plãþi din România,
instituþiilede credit care au calitatea de corespondent au
obligaþiaraportãrii datelor statistice conform anexei nr.
XI.1, individual, pe fiecare repondent.
(3) În cazul aranjamentelor de cont de
corespondent în lei încheiate între instituþii de credit
participante la sistemele de plãþi din România ºi
instituþiide credit care nu au aceastã calitate, instituþiile
de credit participante la sistemele de plãþi au obligaþia
raportãrii datelor statistice, conform anexelor nr. XI.1 ºi
XI.2, individual, pe fiecare repondent, respectiv
corespondent.
(4) Raportarea datelor statistice se efectueazã
trimestrial, în termen de 15 zile de la data încheierii
fiecãrui trimestru.
Art. 84. - Datele statistice vor fi raportate
Bãncii Naþionale a României prin intermediul
Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu

respectarea prevederilor Normei Bãncii Naþionale a
României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor
primari prin intermediul Sistemului informatic de
raportare cãtre Banca Naþionalã a României, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
TITLUL IV
Sancþiuni ºi dispoziþii finale
Art. 85. - Nerespectarea dispoziþiilor
prezentului regulament atrage aplicarea mãsurilor ºi/sau
a sancþiunilor prevãzute de Legea nr. 312/2004 privind
Statutul Bãncii Naþionale a României, de Ordonanþa de
urgenþãa Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, de Legea nr. 93/2009, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi de
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 113/2009,
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi de Legea nr.
127/2011.
Art. 86. - Anexele nr. I-XI fac parte integrantã
din prezentul regulament.
Art. 87. - Banca Naþionalã a României asigurã
confidenþialitatea datelor ºi informaþiilor obþinute în
baza prezentului regulament, în conformitate cu
prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004.
Art. 88. - (1) Prezentul regulament intrã în
vigoare în termen de 3 luni de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului
regulament se abrogã:
a) Norma Bãncii Naþionale a României nr.
10/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.
25/2009 al Bãncii Centrale Europene din 19 decembrie
2008 privind bilanþul sectorului instituþii financiare
monetare (reformare) (BCE/2008/32), publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 10
decembrie 2009;
b) Norma Bãncii Naþionale a României nr.
11/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.
63/2002 privind statisticile referitoare la ratele
dobânzilor practicate de instituþiile financiare monetare
pentru depozitele constituite de gospodãrii ºi societãþi
nefinanciare º i creditele acordate acestora
(BCE/2001/18), publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 854 din 9 decembrie 2009;
c) Norma Bãncii Naþionale a României nr.
12/2007 privind raportarea statisticã a activelor ºi
pasivelor bilanþiereale instituþiilorfinanciare nebancare,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
677 din 4 octombrie 2007;
d) Norma Bãncii Naþionale a României nr.
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26/2006 privind raportarea statisticã a datelor pentru
elaborarea balanþei de plãþi, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie
2006, cu modificãrile ulterioare;
e) Normele Bãncii Naþionale a României nr.
17/2002 privind raportarea statisticã la Banca Naþionalã
a României a operaþiunilorvalutare de capital de natura
datoriei private externe pe termen mediu ºi lung,
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
700 din 25 septembrie 2002, cu modificãrile ulterioare;
f) Norma Bãncii Naþionale a României nr.
21/2006 privind raportarea tranzacþiilor cu instrumente
financiare derivate având ca suport rata dobânzii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
909 din 8 noiembrie 2006;
g) Norma Bãncii Naþionale a României nr.
13/2004 privind raportarea tranzacþiilor efectuate pe
piaþa valutarã interbancarã, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.120 din 29 noiembrie
2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
h) art. I din Norma Bãncii Naþionale a
României nr. 9/2007 pentru modificarea Normei Bãncii
Naþionale a României nr. 13/2004 privind raportarea
tranzacþiilorefectuate pe piaþavalutarã interbancarã ºi a
Normei Bãncii Naþionale a României nr. 15/2006
privind transmiterea indicatorilor primari prin
intermediul Sistemului informatic de raportare cãtre
Banca Naþionalã a României, publicatã în Monitorul
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Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 10 iulie 2007;
i) Norma Bãncii Naþionale a României nr.
22/2006 privind raportarea tranzacþiilorcu opþiuniavând
ca suport cursul de schimb al monedei naþionale ºi a
swap-urilor valutare pe rata dobânzii, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 8
noiembrie 2006;
j) Norma Bãncii Naþionale a României nr.
11/2007 privind raportarea de date ºi informaþiistatistice
referitoare la plãþi, sisteme de plãþi ºi sisteme de
decontare a operaþiunilor cu instrumente financiare,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
564 din 16 august 2007;
k) Regulamentul Bãncii Naþionalea României
nr. 10/2009 privind raportarea tranzacþiilorefectuate prin
conturile de corespondent ºi abrogarea unor acte
normative care impun restricþii în utilizarea acestor
conturi, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 454 din 1 iulie 2009;
l) art. 41 din Regulamentul Bãncii Naþionale a
României nr. 6/2006 privind emiterea ºi utilizarea
instrumentelor de platã electronicã ºi relaþiile dintre
participanþii la tranzacþiile cu aceste instrumente,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
927 din 15 noiembrie 2006.
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Bãncii Naþionale a României,
Florin Georgescu

Directiva 2011/89/UE a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de
modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE,
2006/48/CE ºi 2009/138/CE în ceea ce priveºte
supravegherea suplimentarã a entitãþilor financiare
care aparþin unui conglomerat financiar (Text cu
relevanþã pentru SEE)
Cuvinte-cheie: Directiva, supraveghere, instituþii
de credit.
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 326,08/12/2011 p. 0113 – 0141
(continuare din numãrul precedent al Revistei)

8. Articolul 9 se modificã dupã cum urmeazã:
(a) alineatul (4) se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"(4) Statele membre se asigurã cã toate
întreprinderile care fac obiectul supravegherii
suplimentare în temeiul articolului 5 dispun de sisteme
de control intern proprii care sã permitã producerea
tuturor datelor ºi informaþiilor relevante în scopul
supravegherii suplimentare.
Statele membre solicitã entitãþilor reglementate, la
nivelul conglomeratului financiar, sã punã la dispoziþia
autoritãþii lor competente în mod periodic, detalii
privind structura juridicã, precum ºi structura de
conducere ºi organizaþionalã, inclusiv a tuturor
entitãþilor reglementate, a filialelor nereglementate ºi a
sucursalelor importante.
Statele membre solicitã entitãþilor reglementate sã
facã public, la nivelul conglomeratului financiar, anual,
fie integral, fie prin intermediul unor referiri la
informaþiiechivalente, descrierea structurii lor juridice,
precum ºi a structurii de conducere ºi organizaþionale.";
(b) se adaugã urmãtorul alineat:
"(6) Autoritãþilecompetente armonizeazã aplicarea
supravegherii suplimentare a mecanismelor de control
intern ºi a proceselor de gestionare a riscurilor prevãzute
în prezentul articol cu procesele de supraveghere
prevãzute la articolul 124 din Directiva 2006/48/CE ºi
articolul 248 din Directiva 2009/138/CE. În acest scop,
AES elaboreazã, prin intermediul Comitetului comun,
orientãri generale comune în vederea realizãrii
convergenþei practicilor de supraveghere în ceea ce
priveº te aplicarea supravegherii suplimentare a

mecanismelor de control intern ºi a proceselor de
gestionare a riscurilor, prevãzute la prezentul articol,
precum ºi cu privire la coerenþa cu procesele de
supraveghere prevãzute la articolul 124 din Directiva
2006/48/CE ºi articolul 248 din Directiva 2009/138/CE.
Acestea elaboreazã orientãri generale comune specifice
privind aplicarea prezentului articol participaþiilor
conglomeratelor financiare în cazul în care dreptul
naþional al societãþilor comerciale împiedicã aplicarea
articolului 14 alineatul (2) din prezenta directivã.”
9. Se introduce urmãtorul articol:
"Articolul 9b
Simularea de crizã
(1) Statele membre pot cere coordonatorului sã
asigure organizarea de simulãri de crizã periodice ºi
adecvate pentru conglomeratele financiare. Acestea pot
solicita autoritãþilorcompetente în cauzã sã coopereze pe
deplin cu coordonatorul.
(2) În scopul simulãrilor de crizã organizate pe
întreg teritoriul Uniunii, AES pot, prin intermediul
Comitetului comun ºi, în cooperare cu Comitetul
european pentru risc sistemic, instituit prin
Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului
European ºi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind
supravegherea macro-prudenþialã la nivelul Uniunii
Europene a sistemului financiar ºi de înfiinþare a unui
Comitet european pentru risc sistemic(*), sã elaboreze
parametri suplimentari pentru simulãrile de crizã, care sã
cuprindã riscurile specifice asociate conglomeratelor
financiare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
1093/2010, cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 ºi cu
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Coordonatorul
transmite Comitetului comun rezultatele simulãrii de
crizã.
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10. Articolul 10 alineatul (2) litera (b) se modificã
dupã cum urmeazã:
(a) la punctul (ii), primul paragraf se înlocuieºte cu
textul urmãtor:
"(ii) în cazul în care cel puþin douã entitãþi
reglementate care îºi au sediul social în Uniune au ca
întreprindere mamã acelaºi holding financiar mixt, iar
una din aceste entitãþia fost autorizatã în statul membru
în care holdingul financiar mixt îºi are sediul social,
rolul de coordonator este exercitat de autoritatea
competentã din statul membru care a autorizat entitatea
reglementatã în cauzã;";
(b) punctul (iii) se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"(iii) în cazul în care cel puþin douã entitãþi
reglementate care îºi au sediul social în Uniune au ca
întreprindere mamã acelaºi holding financiar mixt, dar
niciuna dintre aceste entitãþinu a fost autorizatã în statul
membru în care holdingul financiar mixt îºi are sediul
social, rolul de coordonator este exercitat de autoritatea
competentã care a autorizat entitatea reglementatã care
prezintã bilanþul total cel mai ridicat în sectorul
financiar cel mai important”.
11. Articolul 11 se modificã dupã cum urmeazã:
(a) alineatul (3) se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"(3) Fãrã a se aduce atingere posibilitãþiiprevãzute
de actele legislative ale Uniunii de a delega anumite
competenþe º i responsabilitãþi de supraveghere,
prezenþa unui coordonator care are sarcini specifice
privind supravegherea suplimentarã a entitãþilor
reglementate care aparþinunui conglomerat financiar nu
modificã cu nimic sarcinile ºi responsabilitãþile care
revin autoritãþilor competente în temeiul normelor
sectoriale.";
(b) se introduc urmãtoarele alineate:
"(4) Cooperarea impusã în cadrul prezentei secþiuni
ºi exercitarea sarcinilor enumerate la alineatele (1), (2)
ºi (3) din prezentul articol ºi la articolul 12 ºi,
condiþionate de cerinþele de confidenþialitate ºi de
compatibilitatea cu dreptul Uniunii, coordonarea ºi
cooperarea corespunzãtoare cu autoritãþile de
supraveghere relevante din þãri terþe, atunci când este
cazul, sunt realizate prin colegii înfiinþate în temeiul
articolului 131a din Directiva 2006/48/CE sau al
articolului 248 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE.
Acordurile de coordonare menþionate la alineatul
(1) al doilea paragraf se reflectã în mod separat în
acordurile scrise de coordonare existente în temeiul
articolului 131 din Directiva 2006/48/CE sau al
articolului 248 din Directiva 2009/138/CE.
Coordonatorul, în calitate de preºedinte al unui colegiu
înfiinþat în temeiul articolului 131a din Directiva
2006/48/CE sau al articolului 248 alineatul (2) din
(*) JO L 331, 15 12 2010, p 1
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Directiva 2009/138/CE, decide care dintre autoritãþile
competente implicate participã la o reuniune sau la orice
altã activitate a colegiului respectiv.”
12. La articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf,
litera (a) se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"(a) identificarea structurii juridice a grupului,
precum ?i a structurii de conducere ºi organizaþionale,
inclusiv a tuturor entitãþilor reglementate, a filialelor
nereglementate ºi a sucursalelor importante care aparþin
unui conglomerat financiar, a acþionarilor holdingurilor
calificate de la ultimul nivel al societãþii mamã, precum
ºi a autoritãþilor competente ale entitãþilor reglementate
din cadrul grupului;".
13. La articolul 12a, se adaugã urmãtorul alineat:
"(3) Coordonatorii pun la dispoziþia Comitetului
comun informaþiilemenþionatela articolul 9 alineatul (4)
ºi la articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a).
Comitetul comun pune la dispoziþia autoritãþilor
competente informaþiiprivind structura juridicã, precum
º i structura de conducere º i organizaþionalã a
conglomeratelor financiare.”
14. Se introduce urmãtorul articol:
"Articolul 12b
Orientãri generale comune
(1) AES elaboreazã, prin intermediul Comitetului
comun, orientãri generale comune privind efectuarea
evaluãrilor de risc ale conglomeratelor financiare de
cãtre autoritatea competentã. Aceste orientãri generale
asigurã, în special, cã evaluãrile de risc conþin
instrumente adecvate pentru a evalua riscurile de grup cu
care se confruntã conglomeratele financiare.
(2) AES emit, prin intermediul Comitetului comun,
orientãri generale comune pentru dezvoltarea practicilor
de supraveghere care sã permitã supravegherea
suplimentarã a holdingurilor financiare mixte pentru a
completa în mod adecvat supravegherea unui grup în
temeiul Directivei 98/78/CE º i al Directivei
2009/138/CE sau, dupã caz, supravegherea consolidatã
în temeiul Directivei 2006/48/CE. Respectivele orientãri
generale permit includerea tuturor riscurilor relevante în
procesul de supraveghere, eliminând totodatã
p o t e n þi a l e l e s u p r a p u n e r i p r u d e n þi a l e º i d e
supraveghere.”
15. Articolul 18 se modificã dupã cum urmeazã:
(a) titlul se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"Întreprinderi mamã cu sediul într-o”;
(b) alineatul (3) se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"(3) Autoritãþile competente pot aplica alte metode
care sã asigure supravegherea suplimentarã
corespunzãtoare a entitãþilor reglementate care aparþin
unui conglomerat financiar. Aceste metode sunt aprobate
de cãtre coordonator, dupã consultarea celorlalte

autoritãþicompetente relevante. Autoritãþilecompetente
pot solicita în mod special înfiinþarea unui holding
financiar mixt cu sediul social în Uniune ºi pot aplica
prezenta directivã entitãþilor reglementate din
conglomeratul financiar condus de respectivul holding.
Autoritãþile competente se asigurã cã aceste metode
îndeplinesc obiectivul de supraveghere suplimentarã în
conformitate cu prezenta directivã ºi informeazã
celelalte autoritãþicompetente implicate ºi Comisia.”
16. Articolul 19 se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"Articolul 19
Cooperarea cu autoritãþile competente din þãrile
terþe
Articolul 39 alineatele (1) ºi (2) din Directiva
2006/48/CE, articolul 10a din Directiva 98/78/CE ºi
articolul 264 din Directiva 2009/138/CE se aplicã
mutatis mutandis în cazul negocierii de acorduri cu una
sau mai multe þãri terþe cu privire la modalitãþile de
exercitare a supravegherii suplimentare a entitãþilor
reglementate care aparþinunui conglomerat financiar."
17. Titlul capitolului III se înlocuieºte cu urmãtorul
text:
"ACTE DELEGATE ªI MÃSURI DE PUNERE ÎN
APLICARE".
18. Articolul 20 se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"Articolul 20
Competenþeconferite Comisiei
Comisia este împuternicitã sã adopte acte delegate
în conformitate cu articolul 21c în ceea ce priveºte
adaptãrile tehnice care trebuie aduse prezentei directive
în urmãtoarele domenii:
(a) formularea mai precisã a definiþiilor prevãzute
la articolul 2 pentru a lua în considerare evoluþiapieþelor
financiare la aplicarea prezentei directive;
(b) alinierea terminologiei º i reformularea
definiþiilor din prezenta directivã în conformitate cu
actele ulterioare ale Uniunii privind entitãþile
reglementate ºi aspectele conexe;
(c) definirea mai precisã a metodelor de calcul
prevãzute la anexa I pentru a lua în considerare evoluþia
pieþelorfinanciare ºi a tehnicilor prudenþiale.
Aceste mãsuri nu includ dispoziþiile care fac
obiectul competenþei delegate ºi conferite Comisiei în
ceea ce priveºte elementele enumerate la articolul 21a.”
19. La articolul 21, alineatele (2), (3) ºi (5) se
eliminã.
20. Articolul 21a se modificã dupã cum urmeazã:
(a) la alineatul (1) primul paragraf se adaugã
urmãtoarea literã:
"(d) articolul 6 alineatul (2) în vederea asigurãrii
unui format uniform (cu instrucþiunile)pentru raportare
ºi a determinãrii frecvenþei de raportare ºi, dupã caz, a

datelor de raportare.";
(b) se introduce urmãtorul alineat:
"(1a) În vederea asigurãrii unei aplicãri consecvente
a dispoziþiilorde la articolele 2, 7 ºi 8 ºi din anexa II, AES
elaboreazã, prin intermediul Comitetului comun, un
proiect de standarde tehnice de reglementare pentru
stabilirea unei formulãri mai precise a definiþiilor
prevãzute la articolul 2 ºi pentru a coordona dispoziþiile
adoptate în temeiul articolelor 7 ºi 8 ºi al anexei II.
Comitetul comun prezintã proiectele de standarde
tehnice de reglementare Comisiei pânã la 1 ianuarie
2015.
Comisia este împuternicitã sã adopte standardele
tehnice de reglementare menþionatela primul paragraf în
conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 ºi,
respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.";
(c) se introduce urmãtorul alineat:
"(3) În termen de doi ani de la adoptarea
standardelor tehnice de reglementare în conformitate cu
alineatul (2) litera (a), statele membre solicitã un format
uniform pentru raportare ºi determinã frecvenþa de
raportare, precum ºi datele pentru raportarea calculelor
menþionatela prezentul articol.”
21. În capitolul III se introduc urmãtoarele articole:
"Articolul 21b
Orientãri generale comune
AES elaboreazã, prin intermediul Comitetului
comun, orientãrile generale comune menþionate la
articolul 3 alineatul (8), articolul 7 alineatul (5), articolul
8 alineatul (5), articolul 9 alineatul (6), articolul 11
alineatul (1) al treilea paragraf, articolul 12b ºi articolul
21 alineatul (4) în conformitate cu procedura stabilitã la
articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 ºi, respectiv, din
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Articolul 21c
Exercitarea delegãrii de competenþe
(1) Competenþa de a adopta acte delegate este
conferitã Comisiei în condiþiile prevãzute în prezentul
articol.
(2) Delegarea de competenþemenþionatãla articolul
20 se conferã Comisiei pe o perioadã de patru ani de la 9
decembrie 2011. Comisia prezintã un raport privind
delegarea de competenþecel târziu cu ºase luni înainte de
încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de
competenþe se prelungeºte tacit cu perioade de timp
identice, cu excepþia cazului în care Parlamentul
European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel
târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecãrei perioade.
(3) Delegarea de competenþemenþionatãla articolul
20 poate fi revocatã oricând de Parlamentul European
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sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capãt
delegãrii de competenþe specificatã în decizia
respectivã. Decizia produce efecte din ziua care
urmeazã publicãrii acesteia în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene sau de la o datã ulterioarã menþionatã
în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate
care sunt deja în vigoare.
(4) De îndatã ce adoptã un act delegat, Comisia îl
notificã simultan Parlamentului European º i
Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului
20 intrã în vigoare numai în cazul în care nici
Parlamentul European ºi nici Consiliul nu au formulat
obiecþiuni în termen de trei luni de la notificarea
acestuia cãtre Parlamentul European ºi Consiliu sau în
cazul în care, înainte expirãrii termenului respectiv,
Parlamentul European ºi Consiliul au informat
Comisia cã nu vor formula obiecþiuni. Respectivul
termen se prelungeºte cu trei luni la iniþiativa
Parlamentului European sau a Consiliului."
22. La articolul 30, primul paragraf se înlocuieºte cu
urmãtorul text:
"Pânã la realizarea unei coordonãri ulterioare a
normelor sectoriale, statele membre se asigurã cã
întreprinderile de administrare a investiþiilor se
încadreazã:
(a) în sfera de aplicare a supravegherii consolidate
a instituþiilor de credit ºi a întreprinderilor de investiþii
sau în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare a
întreprinderilor de asigurare care aparþin unui grup de
asigurare;
(b) în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare
în sensul prezentei directive, în cazul în care grupul este
un conglomerat financiar;
(c) în procesul de identificare în conformitate cu
articolul 3 alineatul (2)."
23. Se introduce urmãtorul articol:
"Articolul 30a
Administratorii fondurilor de investiþiialternative
(1) Pânã la realizarea unei coordonãri ulterioare a
normelor sectoriale, statele membre se asigurã cã
administratorii fondurilor de investiþii alternative se
încadreazã:
(a) în sfera de aplicare a supravegherii consolidate a
instituþiilorde credit ºi a întreprinderilor de investiþiisau
în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare a
întreprinderilor de asigurare care aparþin unui grup de
asigurare;
(b) în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare
în sensul prezentei directive, în cazul în care grupul este
un conglomerat financiar; precum ºi
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(c) în procesul de identificare în conformitate cu
articolul 3 alineatul (2).
(2) În scopul aplicãrii alineatului (1), statele
membre stabilesc sau le permit autoritãþilor lor
competente sã decidã care sunt normele sectoriale
(sectorul bancar, sectorul asigurãrilor sau sectorul
serviciilor de investiþii) pe baza cãrora administratorii
fondurilor de investiþii alternative intrã sub incidenþa
supravegherii consolidate sau a supravegherii
suplimentare menþionate la alineatul (1) litera (a). În
sensul prezentului alineat, normele sectoriale relevante
privind forma ºi gradul de includere al instituþiilor
financiare se aplicã mutatis mutandis administratorilor
fondurilor de investiþii alternative. În sensul
supravegherii suplimentare menþionate la alineatul (1)
litera (b), administratorii fondurilor de investiþii
alternative sunt trataþica fãcând parte din sectorul în care
se încadreazã în conformitate cu alineatul (1) litera (a).
În sensul prezentei directive, în cazul în care un
administrator de fonduri de investiþii alternative face
parte dintr-un conglomerat financiar, toate trimiterile la
entitãþile reglementate ºi la autoritãþile competente
relevante se înþeleg ca incluzând administratorii
fondurilor de investiþii alternative ºi autoritãþile
competente care rãspund de supravegherea
administratorilor fondurilor de investiþii alternative.
Aceastã dispoziþiese aplicã mutatis mutandis grupurilor
menþionatela alineatul (1) litera (a).”
24. Anexa I se modificã în conformitate cu anexa II
la prezenta directivã.
(continuare în numãrul viitor)

