
Comitetul de administrare a rezervelor 
internaționale

Comitetul de politică monetară

Comitetul de supraveghere

DIRECȚIA REGLEMENTARE ȘI AUTORIZARE

DIRECȚIA STABILITATE FINANCIARĂ

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

DIRECȚIA SECRETARIAT

DIRECȚIA SUPRAVEGHERE

DIRECȚIA EMISIUNE, TEZAUR ȘI CASIERIE

DIRECȚIA PLĂȚI

DIRECȚIA CONTABILITATE

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI INVESTIȚII

Prim-viceguvernator Florin Georgescu Viceguvernator Leonardo Badea 

 ■  
nebancare

 ■ Serviciul reglementare contabilă și valutară
 ■ Serviciul autorizare
 ■ Serviciul reglementare prudențială bancară 1
 ■ Serviciul reglementare prudențială bancară 2

 ■ Serviciul politici macroprudențiale
 ■ Serviciul monitorizare riscuri sistemice
 ■ Serviciul evaluări cantitative

 ■ Serviciul sistemul bancar european
 ■
 ■

 ■ Serviciul evidență documente, expediție și registratură
 ■ Serviciul arhivă, bibliotecă și diseminare publicații
  ■ Serviciul organizare evenimente și protocol

 ■ Serviciul inspecție
 ■ Serviciul supraveghere instituții de credit 1
 ■ Serviciul supraveghere instituții de credit 2
 ■  Serviciul analiză și politici de supraveghere 

Serviciul supraveghere instituții �nanciare nebancare și
 

■
instituții de plată

 ■  Serviciul supravegherea prevenirii spălării banilor și a �nanțării  

 ■  Biroul avizare acte de supraveghere și petiții

 ■  Serviciul emisiune
 ■ Serviciul gestionarea numerarului
 ■ Serviciul tezaurul central
 ■ Serviciul coordonare procesare numerar

 ■ Serviciul administrare ReGIS
 ■
 ■
 ■ Serviciul administrare TARGET2
 ■ Serviciul continuitate operațională

 ■ Serviciul contabilitate operațională și norme contabile proprii
 ■
 ■ Serviciul contabilitatea administrației proprii – patrimoniu

 ■ Serviciul investiții
 ■ Serviciul patrimoniu mobiliar
 ■ Serviciul patrimoniu imobiliar și administrare

*Direcția audit intern este subordonată funcțional Comitetului de audit și administrativ guvernatorului Băncii Naționale a României.

Organigrama 
Băncii Naţionale a României 

Notă:
Corespondența culorilor arată coordonarea structurilor

    Guvernator                                Mugur Isărescu

DIRECȚIA SERVICII INFORMATICE

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI MENTENANȚĂ
DIRECȚIA ACHIZIȚII

Viceguvernator Eugen Nicolăescu

CENTRUL DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

 

ȘI ACTIVITĂȚI SOCIALE

SUCURSALE REGIONALE ȘI AGENȚII

 ■ Serviciul sisteme informatice
 ■ Serviciul administrare rețele
 ■ Serviciul suport informatic
 ■ Serviciul securitate IT&C

 
■ Serviciul drept �nanciar-bancar

 ■ Serviciul drept �nanciar bancar și cooperare juridică internațională  

■

 ■ Serviciul tehnic mentenanță imobile
 ■ Serviciul tehnic mentenanță utilaje, echipamente și instalații
 ■ Serviciul mentenanță administrativă și utilități

 ■ Serviciul standardizare, plani�care și monitorizare  
 ■ Serviciul realizare achiziții prin contracte 
 > Biroul de realizare achiziții EPCO  
 ■ Serviciul realizare achiziții prin comenzi 
 ■ Serviciul metodologie și elaborare contracte 

 

■ Serviciul suport al organizării perfecționării profesionale
 

■ Serviciul activități sociale
 

■ Serviciul activități auxiliare
 

■ Serviciul cantina salariaților
 

■ Unități de perfecționare profesională și activități sociale

  CONSILIUL DE               ADMINISTRAȚIE

Comitetul de audit

CANCELARIA BNR

   

 

Biroul Euro

 

Corpul de control al Guvernatorului
 

Serviciul secretariat al CA al BNR
 

Serviciul managementul și protecția informațiilor
  

Serviciul administrare sisteme informatice speciale 

 

și protecția datelor cu caracter personal
 

Biroul economie �nanciară - economie reală

DIRECȚIA PROTECȚIA VALORILOR

 

■

 

Serviciul managementul situațiilor de urgență

 
și continuitatea activității

 

■ Serviciul protecție internă

 

■ Serviciul transport special

 

■ Serviciul sisteme de securitate

 

■ Serviciul transport și mentenanță

DIRECȚIA POLITICĂ MONETARĂ

DIRECȚIA OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ

DIRECȚIA STUDII ECONOMICE

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

DIRECȚIA RESURSE UMANE

DIRECȚIA BUGET ȘI ANALIZĂ FINANCIARĂ

 ■ Serviciul operațiuni de politică monetară
 ■ Serviciul operațiuni cu Trezoreria
 ■ Serviciul administrarea rezervelor internaționale
 ■ Serviciul execuția operațiunilor de piață
 ■   

administrării rezervelor internaționale

 ■ Serviciul analiză economică și prognoze pe termen scurt
 ■ Serviciul publicații
 ■ Serviciul traducere și editare 

 ■ Serviciul relații mass-media
 ■ Serviciul intranet și comunicare internă
 ■ Serviciul comunicare online
 ■ Serviciul suport multimedia

 ■
 >

 ■ Serviciul management resurse umane
Biroul de salarizare

 ■ Serviciul perfecționare profesională și dezvoltarea carierei

 ■
 ■
 ■ Serviciul monitorizare riscuri

 ■ Serviciul analiză și strategie de politică monetară
 ■ Serviciul administrarea lichidității

DIRECȚIA AUDIT INTERN*

 ■ Serviciul audit general 1
 ■ Serviciul audit general 2

DIRECȚIA MODELARE ȘI PROGNOZE MACROECONOMICE

 ■ Serviciul modele de prognoză macroeconomică
 ■ Serviciul modele de evaluare macroeconomică

DIRECȚIA REZOLUȚIE BANCARĂ

 ■ Serviciul coordonare strategii și politici de rezoluție
 ■ Serviciul pregătire și implementare decizii de rezoluție
 ■  Serviciul monitorizarea implementării măsurilor de asigurare

■ Serviciul plani�care și implementare decizii de rezoluție

 

a soluționării instituțiilor de credit

DIRECȚIA MONITORIZARE A INFRASTRUCTURILOR 

 

PIEȚEI FINANCIARE ȘI A PLĂȚILOR

DIRECȚIA STATISTICĂ

 ■
 ■ Serviciul balanța de plăți
 ■ Serviciul raportări statistice directe
 ■
 

Serviciul procesare date statistice
■ Serviciul administrare date SIRBNR
 ■ Serviciul statistica riscului de credit

DIRECȚIA MUZEU ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ

 ■ Muzeul Băncii Naționale a României
 ■

 ■
 ■ Serviciul monitorizare a plăților și a instrumentelor de plată

■ Serviciul informare publică și documentare

COMPARTIMENTUL DE CONFORMITATE

terorismului și aplicarea sancțiunilor internaționale

> 

 <Biroul legislație prudențială și drept societar

Biroul legislație prudențială și activități �nanciar-bancare

Serviciul contencios și asistență juridică
>  Biroul avizare și asistență juridică 

> Biroul de intervenții rapide 

■ Serviciul coordonare rețea teritorială

Biroul sustenabilitate și economie verde

Biroul bănci centrale - rol, evoluții, perspective
Biroul criptomonede și monede digitale

Cabinetele conducerii executive
și managementul documentelor


