OBIECTIVUL și ROLUL BĂNCII CENTRALE
Banca Naţională a României este banca centrală a statului român, instituţie publică
independentă, cu sediul central în capitala Bucureşti.
Obiectivul său fundamental îl reprezintă asigurarea şi menţinerea stabilităţii prețurilor
pe termen mediu.
BNR sprijină politica economică generală a statului, fără a prejudicia
îndeplinirea obiectivului său fundamental.
Din 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, BNR a devenit
membră a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), iar Guvernatorul BNR,
membru al Consiliului General al Băncii Centrale Europene (BCE).

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE BNR
Elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;
Asigurarea stabilităţii financiare;
Autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit,
promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi;
Emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;
Stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;
Administrarea rezervelor internaţionale ale României;
Autoritate națională de rezoluție pentru sectorul bancar.
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SUPRAVEGHEREA SISTEMULUI BANCAR
Banca Naţională a României (BNR) este autoritatea competentă cu privire la reglementarea,
autorizarea, supravegherea prudenţială și rezoluţia instituţiilor de credit.
În activitatea de supraveghere, BNR verifică modul în care instituţiile de credit respectă
cerinţele de natură prudenţială prevăzute de legislaţia în vigoare, menite să asigure
aplicarea unor politici și practici bancare prudente. Verificarea se realizează atât pe baza
raportărilor transmise de către instituţiile de credit la BNR (off-site), cât și prin inspecţii
desfășurate la sediul instituţiilor de credit și al sucursalelor acestora din ţară și din
străinătate (on-site).
Procesul de supraveghere implică evaluarea riscurilor care pot afecta instituţiile de credit
(risc de credit, risc operaţional, risc de piaţă, risc de lichiditate, alte riscuri semnificative),
riscurile la care banca expune sistemul financiar și riscurile identificate prin simulări de
criză, cu luarea în considerare a naturii, extinderii și complexităţii activităţilor băncii, astfel
încât rezultatul procesului de supraveghere să asigure o imagine de ansamblu asupra
profilului de risc al băncii, precum și identificarea necesarului de capital suplimentar pentru
acoperirea riscurilor.

Pentru a eficientiza acest proces, în situaţia în care instituţia de credit face parte
dintr-un grup bancar cu prezenţă în alte state membre ale UE, BNR cooperează cu
autorităţile de supraveghere din aceste state. În acest sens, desfășoară acţiuni de
inspecţie comune și participă la Colegiile Supraveghetorilor înfiinţate la nivelul grupului
bancar în scopul coordonării și fundamentării deciziilor cu privire la capitalul și
lichiditatea instituţiilor de credit care fac parte din acel grup.
În ceea ce privește activitatea sucursalelor înfiinţate în România de instituţii de credit
străine, responsabilitatea supravegherii prudenţiale îi revine BNR, atunci când acestea
provin dintr-un stat terţ, sau autorităţii de supraveghere din ţara de origine a instituţiei
de credit-mamă, atunci când acestea provin din state membre ale UE și desfășoară
activitate bancară pe teritoriul României.
În exercitarea funcţiilor sale, BNR este competentă să dispună, faţă de o instituţie de
credit, persoană juridică română, sau faţă de persoanele responsabile, care încalcă
dispoziţiile reglementărilor referitoare la supraveghere sau la condiţiile de desfășurare
a activităţii, măsuri și/sau să aplice sancţiuni și măsuri sancţionatoare.
De asemenea, BNR asigură supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor
internaţionale, precum și verificarea și controlul modului de aplicare a cadrului legislativ
incident domeniului prevenirii spălării banilor și finanţării terorismului, la nivelul
instituţiilor de credit și al sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine.
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POLITICA MONETARĂ
Banca Naţională a României are ca principală atribuţie formularea și implementarea
politicii monetare, obiectivul său fundamental fiind „asigurarea și menţinerea stabilității
preţurilor”.
Stabilitatea preţurilor
Stabilitatea preţurilor este situația în care ritmul de creștere a nivelului general al
preţurilor (inflaţia) este scăzut și stabil. Acest obiectiv implică evitarea atât a inflaţiei, cât
și a deflaţiei semnificative și persistente, ambele dăunând serios activităţii economice.
Stabilitatea preţurilor permite populaţiei și companiilor să adopte decizii economice
corecte și să-și întocmească în siguranţă planuri de investiţii pentru viitor. Astfel, ea
contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile.
Ținta de inflaţie
Obiectivul privind stabilitatea preţurilor al BNR este exprimat cantitativ sub forma unei
ţinte de inflație, care, începând din decembrie 2013 se situează la nivelul de 2,5 la sută
+/- 1 punct procentual. Aceasta înseamnă că banca centrală, prin politica monetară,
urmărește să menţină rata anuală a inflaţiei în jurul valorii de 2,5 la sută.

Formularea și implementarea politicii monetare
Începând cu luna august 2005 BNR formulează și implementează politica monetară în
contextul strategiei de ţintire directă a inflației. La fel ca alte bănci centrale, BNR
influențează nivelul general al preţurilor, în principal, prin stabilirea ratei dobânzii pe
termen scurt la care acordă credite băncilor sau acceptă depozite de la acestea (rata
dobânzii de politică monetară).
Prin aceasta, banca centrală influențează ratele dobânzilor pe termen scurt de pe piața
monetară interbancară și, prin intermediul lor, ratele dobânzilor aplicate de bănci
creditelor pe care le acordă și depozitelor pe care le acceptă. Un nivel scăzut al ratelor
dobânzilor încurajează oamenii să cheltuiască mai mult, stimulând inflaţia, iar rate mai
înalte ale dobânzilor acţionează în sens contrar.
În scopul transmiterii modificărilor ratei dobânzii de politică monetară asupra ratelor
dobânzilor pe termen scurt de pe piața monetară, BNR utilizează un set de instrumente
și proceduri, care formează cadrul operaţional al politicii monetare.
Principalele instrumente de politică monetară sunt:
- operațiunile de piaţă monetară
- facilitățile permanente acordate instituţiilor de credit
- rezervele minime obligatorii.
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SISTEME DE PLĂŢI
BNR are ca atribuţie statutară promovarea și monitorizarea bunei funcţionări a
sistemelor de plăţi, în vederea menţinerii stabilității financiare și a încrederii publicului
în moneda naţională.
Sistemul Electronic de Plăţi a intrat în funcţiune în anul 2005, fiind configurat după
cele mai înalte standarde internaţionale specifice, inclusiv în privinţa securităţii
tranzacţiilor și a datelor.
În situaţia în care contul plătitorului și cel al beneficiarului fondurilor nu sunt deschise
la aceeași instituţie, plata se efectuează prin intermediul sistemelor de plăţi:
- plăţile de mare valoare sau urgente în lei prin sistemul de plăţi ReGIS;
- plăţile aferente titlurilor de stat și certificate de depozit ale băncii centrale prin
sistemul SaFIR;
- plăţile de mică valoare (sub 50.000lei) se realizează prin sistemul de plăţi SENT.
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PLĂȚI PRIN DISPOZITIVE ELECTRONICE
Se pot efectua plăți prin intermediul telefonului mobil sau utilizând alte dispozitive
electronice (tabletă, laptop, PC, PDA, etc.) către beneficiari cunoscuți utilizând ca serviciu
de plată serviciul de transfer credit.
De exemplu, pot fi achiziționate bilete la spectacole, concerte, jocuri, poate fi plătită
parcarea etc.
Transferul credit este un serviciu de plată prin care plătitorul dispune instituției la care
are deschis contul să transfere fonduri către un anumit beneficiar.
Pentru a efectua o plată prin telefonul mobil este necesar să ai un cont deschis la o
instituție care furnizează servicii de plată, o aplicație instalată pe telefonul mobil și să
cunoști numărul de cont (codul IBAN) al persoanei către care urmează să se realizeze
plata.

PLĂȚI CU CARDUL
Cardul este un instrument de plată utilizat pentru retrageri și depuneri de numerar sau
plăți la comercianți, în vederea achiziționării de bunuri și servicii în mediul on-line sau în
locații fizice ale acestora, cum ar fi: magazine, restaurante, muzee etc. Pot fi achiziționate,
de asemenea, servicii de transport, cazare, divertisment (bilete la spectacole, concerte,
jocuri, muzică și filme în format digital etc.) și altele.
Cardul poate fi emis pentru anumite categorii de utilizatori (de ex. studenți, minori etc.).
Tehnologiile utilizate pentru plățile efectuate cu cardul sunt: banda magnetică, cip-ul și
antena.
Cardul cu antenă (contactless) poate fi utilizat, în locații fizice ale comercianților care au
instalate echipamente (POS) speciale pentru citirea acestui tip de card, prin apropierea
acestuia de terminal.
Cardul preplătit poate fi utilizat pentru efectuarea de plăți de valoare mică, în special
pentru cumpărarea de cadouri. Cardul, încărcat în prealabil cu fonduri, poate fi oferit
unei persoane pentru achiziționarea de bunuri și servicii de la comercianți.

În comparație cu numerarul, utilizarea cardului pentru efectuarea plăților prezintă avantaje
cum ar fi:
Securitate sporită
- Reducerea riscurilor pe care le presupune utilizarea numerarului. În cazul în care cardul
este pierdut, acesta poate fi blocat pentru utilizări ulterioare.
- Pot fi stabilite limite de tranzacționare, astfel încât sumele cheltuite din cont să nu
depășească o anumită valoare.
Confort
- Utilizatorii pot primi bani de la părinți, rude, prieteni, beneficii sociale (alocația) oriunde
s-ar afla.
- Se pot verifica rapid sumele cheltuite pe o anumită perioadă de timp. Utilizatorii pot
solicita instituției emitente a cardului serviciul de vizualizare on-line (prin internet) a
fondurilor disponibile în cont (soldul contului) și a sumelor primite și cheltuite din cont.
- Utilizatorii pot beneficia de servicii suplimentare cum ar fi: notificări prin sms în cazul în
care se fac tranzacții în contul asociat cardului.
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EMISIUNE MONETARĂ

Banca Naţională a României are dreptul exclusiv de emisiune, fiind singura instituţie
autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote și monede, ca mijloace
legale de plată pe teritoriul României.
Banca centrală elaborează programul de emisiune a bancnotelor și monedelor, astfel încât
să se asigure necesarul de numerar, în strictă concordanţă cu nevoile reale ale circulaţiei
bănești.
În anul 1999 BNR a trecut la emisiunea de bancnote pe suport de polimer.

Toate bancnotele românești aflate în circulaţie sunt realizate pe suport de polimer care
conferă acestora o serie de avantaje: sunt mai sigure împotriva falsificării, mai rezistente,
mai curate și au o durată de viaţă mai mare decât bancnotele imprimate pe suport de
hârtie. În plus, sunt reciclabile, contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător.
Polimerul este un suport modern, pe care multe bănci centrale l-au adoptat între timp
pentru a imprima bancnote datorită avantajelor enumerate mai sus.
De la introducerea primelor bancnote de polimer și până în prezent, publicul românesc
nu a întâmpinat dificultăţi în a accepta și a folosi acest nou suport în locul celui de hârtie.
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REZERVELE INTERNAŢIONALE ALE ROMÂNIEI
Rezervele internaţionale ale României sunt compuse din rezervele valutare și stocul de
aur. Rezervele internaţionale ale României servesc ca mecanism fundamental de protejare
a economiei împotriva șocurilor adverse externe și conferă credibilitate statului în plan
internaţional.
În același timp, acestea constituie un instrument important în implementarea politicii
monetare și de curs de schimb ale BNR precum și în gestionarea datoriei externe a
României, publice și private. Totodată, rezervele internaţionale contribuie la asigurarea
stabilităţii financiare în plan intern.
Responsabilitatea administrării rezervelor internaţionale ale României a fost încredinţată
de către parlament băncii centrale. Pentru a servi scopului pentru care sunt constituite,
rezervele internaţionale trebuie dimensionate corespunzător în orice moment și
administrate într-o manieră prudentă și eficace.

Administrarea rezervelor internaţionale are la bază orientările strategice aprobate de
către Consiliul de administraţie și deciziile tactice adoptate de către Comitetul de
administrare a rezervelor internaţionale din Banca Naţională a României. Acestea sunt
calibrate în concordanţă cu rolul rezervelor, obiectivele și toleranţa faţă de risc a BNR,
relaţia între activele și pasivele băncii centrale și interdependenţa riscurilor bilanţiere,
constrângerile investiţionale ale instituţiei, expectaţiile pe termen mediu privind
evoluţiile de pe pieţele financiare internaţionale, precum și alte considerente relevante.
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REZOLUȚIE BANCARĂ
Rezoluția bancară reprezintă procesul de soluționare a unei instituții de credit aflată
într-o stare de dificultate majoră, prin utilizarea de instrumente și competențe legale.
Obiectivele rezoluției bancare sunt:
- de asigurare a continuității funcțiilor critice ale acelei instituții;
- de evitare a efectelor negative semnificative asupra stabilității financiare;
- de protejare a deponenților, a fondurilor publice și a fondurilor și activelor clienților;
- de reducere la minimum a costului rezoluției.
Setul de instrumente de rezoluție specifice, armonizat la nivel european constă în:
- vânzarea afacerii;
- instituția (banca) punte;
- separarea activelor;
- recapitalizarea internă (bail-in).
Aceste instrumente pot fi utilizate individual sau în orice combinație.

Banca Naţională a României (BNR) este autoritate de rezoluţie pentru instituţiile de credit,
persoane juridice române, precum și pentru sucursalele din România ale instituţiilor de
credit din state terţe (state non-UE).
BNR întreprinde acţiuni de rezoluție numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile
cerute de lege referitoare la inexistența unor măsuri alternative ale sectorului privat și la
aplicabilitatea rezoluţiei doar în cazul în care aceasta se justifică din perspectiva interesului
public.
În vederea asigurării eficienţei eventualelor acţiuni de rezoluţie, BNR elaborează și
revizuiește periodic planuri ce cuprind acţiunile pe care le poate întreprinde, dacă va fi
cazul, în conformitate cu strategia de rezoluţie stabilită, precum și măsuri pe care
instituţiile de credit trebuie să le întreprindă pentru facilitarea aplicării acestora (emiterea
de instrumente de datorie eligibile pentru bail-in, adaptarea sistemelor informatice etc).
Pentru cele mai mari 140 de grupuri bancare din UE există o autoritate de rezoluţie centrală
la nivel european, Single Resolution Board, cu care BNR colaborează și se coordonează
pentru elaborarea planurilor de rezoluție a grupurilor bancare prezente în România.
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