Caseta 6. Cooperarea tehnică
BNR acordă asistență tehnică atât prin parteneriate încheiate cu alte bănci centrale
membre ale SEBC, cât și la nivel bilateral, pe baza unor solicitări venite din partea
băncilor centrale beneficiare. Cooperarea cu alte bănci centrale din cadrul SEBC,
dar și cu BCE și Comisia Europeană, se concentrează pe implementarea unor
proiecte de asistență tehnică finanțate de UE, între care un loc important îl ocupă
proiectele de înfrățire instituțională – twinning1.
În cadrul asistenței tehnice pe baze bilaterale acordate la cerere, de către BNR,
un exemplu îl constituie sprijinul activ acordat Băncii Naționale a Moldovei într-o
serie de domenii specifice, printre care: supraveghere bancară, statistică,
monitorizarea sistemelor de plăți, precum și Comisiei Naționale a Pieței Financiare
din Republica Moldova în domeniul reglementării și supravegherii instituțiilor
financiare nebancare.
În sfera cooperării multilaterale se înscrie Seminarul anual pe tema stabilității
financiare, ajuns la cea de a 13-a ediție, organizat de Banca Națională a României
în cooperare cu Fondul Monetar Internațional, la care participă și reprezentanți ai
unor bănci centrale din regiune, în cadrul căruia au loc discuții privind tendințele
recente în materie de stabilitate a sectorului financiar și se oferă oportunitatea
împărtășirii experiențelor naționale în acest domeniu.
În cursul anului 2019, BNR a fost implicată în acordarea de asistență tehnică în
cadrul unor proiecte finanțate de Uniunea Europeană, astfel:
▪

în calitate de partener junior, alături de Deutsche Bundesbank (lider de proiect)
și Banca Națională a Croației (partener junior), în proiectul de twinning dedicat
Băncii Naționale a Serbiei, intitulat „Strengthening of the Institutional Capacities
of the National Bank of Serbia (NBS) in the Process of EU Accession”. În cadrul
acestui proiect, experții BNR au acordat asistență în domeniile: modelare și
prognoze macroeconomice, managementul rezervelor valutare, comunicare
în procesul de integrare în UE, stabilitate financiară. Asistența s-a derulat prin
misiuni pe termen scurt la Belgrad ale unor experți BNR și vizite de studiu ale
experților Băncii Naționale a Serbiei la București;

▪

prin acordarea de asistență tehnică pentru Banca Națională a Moldovei în
domeniul supravegherii bancare, atât prin intermediul unor misiuni de experți
finanțate prin intermediul TAIEX2, cât și prin furnizarea unui expert pe termen
mediu în acest domeniu, cu finanțare prin Programul „High Level Advisors for
the Republic of Moldova”;

▪

cu misiuni de experți pe termen scurt în domeniul stabilității financiare în cadrul
proiectului de twinning „Strengthening the National Bank of Belarus”, derulat

1

Twinning-ul este un instrument de cooperare între administrațiile publice din statele membre ale UE și cele din țările
beneficiare (țări candidate și potențial candidate la UE, dar și țări vizate de Politica Europeană de Vecinătate).

2

Instrumentul pentru Asistență Tehnică și Schimb de Informații (Technical Assistance and Information Exchange Instrument –
TAIEX) gestionat de Comisia Europeană, menit să sprijine alinierea legislației statelor beneficiare cu acquis-ul UE.
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de consorțiul format din Deutsche Bundesbank, Banca Națională a Poloniei și
Banca Lituaniei;
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▪

cu misiuni de experți pe termen scurt la proiectul de twinning pentru Banca
Albaniei, denumit „Enhancing Bank of Albania’s Alignment with EU Acquis”,
în domeniile: stabilitate financiară, audit intern, pregătirea instituțională în
perspectiva integrării europene;

▪

cu misiuni de experți pe termen scurt la proiectul de twinning pentru Banca
Națională a Macedoniei de Nord, denumit „Strengthening the Institutional
Capacity of the National Bank of the Republic of North Macedonia (NBRM) in
the Process of its Accession to the ESCB” în domeniile: statistică, monitorizarea
sistemelor de plăți, modelare și prognoze macroeconomice;

▪

prin participarea, alături de alte 20 de bănci centrale din cadrul SEBC și de BCE,
la implementarea Programului de cooperare tehnică regională destinat băncilor
centrale din Balcanii de Vest, intitulat „Programme for Strengthening the
Central Bank Capacities in the Western Balkans with a View to the Integration to
the European System of Central Banks”, derulat sub coordonarea Deutsche
Bundesbank. În cadrul acestui program, BNR a găzduit un seminar pe teme de
contabilitate, la care au participat reprezentanți ai tuturor băncilor centrale din
Balcanii de Vest, și a asigurat participarea cu un lector la seminarul la nivel înalt
organizat de Deutsche Bundesbank pe tema creditelor neperformante.
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