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NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

REGULAMENT
privind organizarea ºi funcþionarea la Banca Naþionalã a României a Centralei Riscurilor Bancare
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2), ale art. 25, art. 26 alin. (2), art. 50 ºi ale art. 51 alin. (3) ºi (4) din Legea
nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, precum ºi ale art. 2, 38, 55, 56 ºi ale art. 58 din Legea
bancarã nr. 58/1998,
Banca Naþionalã a României emite prezentul regulament.
ARTICOLUL 1
Obiect

Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea
ºi funcþionarea la Banca Naþionalã a României a Centralei
Riscurilor Bancare.
Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) este un centru de
intermediere care gestioneazã în numele Bãncii Naþionale a
României informaþia de risc bancar pentru scopurile utilizatorilor, în condiþiile pãstrãrii secretului bancar.
ARTICOLUL 2
Definiþii

Pentru scopurile prezentului regulament:
1. Informaþia de risc bancar este informaþia care se
raporteazã de cãtre bãnci, se prelucreazã ºi se difuzeazã
de Centrala Riscurilor Bancare; informaþia de risc bancar
cuprinde datele de identificare a unui debitor Ñ persoanã

fizicã sau persoanã juridicã nonbancarã rezidentã Ñ ºi
operaþiunile în lei ºi în valutã prin care bãncile se expun la
risc faþã de acel debitor.
Aceste operaþiuni sunt:
a) acordarea de credite;
b) asumarea de angajamente de cãtre bancã, în numele
debitorului, faþã de o persoanã fizicã sau o persoanã juridicã nonbancarã;
c) asumarea de angajamente de cãtre bancã, în numele
debitorului, faþã de altã bancã.
2. Riscul individual este suma valorilor operaþiunilor
prevãzute la pct. 1, raportatã la Centrala Riscurilor Bancare
de o persoanã declarantã pentru un debitor Ñ persoanã
fizicã sau persoanã juridicã nonbancarã rezidentã Ñ, cu
condiþia sã fie egalã sau mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintã expunerea unei bãnci faþã
de un debitor ºi se determinã de cãtre persoana declarantã.
Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât
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operaþiunile desfãºurate de debitor în nume propriu, cât ºi
cele în care debitorul este parte componentã a unui grup.
3. Persoana recenzatã este debitorul Ñ persoanã fizicã
sau persoanã juridicã nonbancarã rezidentã Ñ înscris în
baza de date a Centralei Riscurilor Bancare ca urmare a
raportãrii acestuia de cãtre persoana declarantã.
4. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate
de toate persoanele declarante pentru aceeaºi persoanã
recenzatã, mai puþin valoarea angajamentelor asumate de
bãnci, în numele persoanei recenzate, faþã de alte bãnci
[pct. 1 lit. c)]. Riscul global reprezintã expunerea întregului
sistem bancar din România faþã de o singurã persoanã
recenzatã ºi se determinã de Centrala Riscurilor Bancare.
5. Persoanele declarante la Centrala Riscurilor Bancare
sunt:
Ñ centralele bãncilor Ñ persoane juridice române Ñ
pentru toate informaþiile de risc bancar colectate din propriile evidenþe ºi din cele ale unitãþilor lor teritoriale din
România;
Ñ sucursalele din România ale bãncilor Ñ persoane
juridice strãine Ñ pentru toate informaþiile de risc bancar
colectate din propriile evidenþe.
Persoanele declarante au obligaþia sã completeze formularul ”Fiºã de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a
persoanelor autorizate sã transmitã ºi sã recepþioneze
informaþii de risc bancarÒ (F1), prin care sunt desemnate
maximum 3 persoane acreditate la Centrala Riscurilor
Bancare, conform anexei nr. 1. Aceastã fiºã va fi întocmitã
în douã exemplare având acelaºi conþinut, cu urmãtoarele
destinaþii:
Ñ exemplarul 1 va fi transmis în regim confidenþial la
Centrala Riscurilor Bancare;
Ñ exemplarul 2 va fi pãstrat pentru evidenþele proprii.
6. Persoana acreditatã este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante sã transmitã la ºi sã
recepþioneze de la Centrala Riscurilor Bancare informaþii de
risc bancar.
Persoana declarantã nu este abilitatã sã efectueze
schimbul de informaþii de risc bancar cu Centrala Riscurilor
Bancare decât prin intermediul persoanelor acreditate.
7. Perioada de raportare este intervalul cuprins între
datele de 1 ºi 15 ale lunii în care se raporteazã informaþia
de risc bancar aferentã lunii anterioare. În cazul în care
data de 15 nu este o zi bancarã, perioada de raportare se
încheie în urmãtoarea zi bancarã.
8. Utilizatorii sunt bãncile ºi Banca Naþionalã a
României.
ARTICOLUL 3
Obligativitatea raportãrii

Fiecare persoanã declarantã este obligatã sã raporteze
la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele ºi în condiþiile
prevãzute în prezentul regulament, informaþia de risc bancar pentru fiecare debitor care îndeplineºte condiþia de a fi
raportat, respectiv ca banca sã fi înregistrat faþã de acesta
un risc individual.
ARTICOLUL 4
Structura informaþionalã a Centralei Riscurilor Bancare

Centrala Riscurilor Bancare organizeazã ºi gestioneazã
o bazã de date care cuprinde:
a) Registrul central al creditelor (RCC), care conþine
informaþiile de risc bancar raportate de persoanele declarante, prelucrate ºi difuzate de Centrala Riscurilor Bancare
în vederea valorificãrii de cãtre utilizatori, în condiþiile
pãstrãrii secretului bancar;
b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat
lunar de Registrul central al creditelor cu informaþii de risc

bancar referitoare la persoanele recenzate ºi la creditele
restante ale acestora faþã de întregul sistem bancar din
România.
ARTICOLUL 5
Transmiterea ºi înscrierea informaþiei de risc bancar
în Registrul central al creditelor

1. Fluxul transmiterii ºi înscrierii informaþiei de risc
bancar în Registrul central al creditelor este prezentat în
diagramã.
2. În scopul îndeplinirii obligaþiei prevãzute la art. 3,
persoana declarantã trebuie sã transmitã la Centrala
Riscurilor Bancare, lunar, în perioada de raportare,
informaþia de risc bancar, folosind în mod obligatoriu
urmãtoarele proceduri:
2.1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folositã
în cazul raportãrii pentru prima datã la Centrala Riscurilor
Bancare a unui debitor de cãtre respectiva persoanã declarantã sau în cazul în care datele de identificare a unor
debitori raportaþi anterior de cãtre aceeaºi persoanã declarantã au suferit modificãri. Transmiterea informaþiei de risc
bancar prin aceastã procedurã se realizeazã prin utilizarea
”Formularului de raportare a debitorilorÒ (F2).
Conþinutul acestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 2.
2.2. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie folositã în cazul în care debitorul îndeplineºte condiþia
de a fi raportat. Transmiterea informaþiei de risc bancar
prin aceastã procedurã se face utilizându-se ”Formularul de
raportare a riscurilor individualeÒ (F3).
Conþinutul acestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 3.
2.3. Procedura de ºtergere a riscurilor trebuie folositã în
cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidenþele contabile ale bãncii ºi debitorul respectiv
îndeplineºte condiþia de a fi raportat la Centrala Riscurilor
Bancare. Raportarea informaþiei de risc bancar prin aceastã
procedurã se face utilizându-se formularul F3.
2.4. Procedura de ºtergere a unui debitor trebuie folositã în cazul în care un debitor nu mai îndeplineºte
condiþia de a fi raportat de cãtre persoana declarantã.
Transmiterea informaþiei de risc bancar prin aceastã procedurã se face utilizându-se formularul F2.
3. Informaþia de risc bancar raportatã la Centrala
Riscurilor Bancare este cea înscrisã în evidenþele bãncii în
ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
4. Transmiterea informaþiei de risc bancar va fi adaptatã
la caracteristicile oricãrui canal tehnic de transmisie, pentru
evitarea riscului ca informaþia respectivã sã nu parvinã
întocmai ºi la timp. Canalele tehnice de transmisie vor fi
stabilite de Centrala Riscurilor Bancare.
5. Înscrierea în Registrul central al creditelor poate fi
efectuatã dacã informaþia de risc bancar transmisã de cãtre
o persoanã declarantã îndeplineºte cumulativ urmãtoarele
condiþii de validare:
a) respectã standardele de conþinut ºi modul de completare a formularelor prevãzute în prezentul regulament;
b) este în concordanþã, conform criteriilor stabilite de
Centrala Riscurilor Bancare în acest sens, cu informaþia de
risc bancar cuprinsã în raportãrile anterioare.
6. Centrala Riscurilor Bancare nu poate modifica din
proprie iniþiativã informaþia de risc bancar transmisã de
cãtre persoanele declarante.
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ARTICOLUL 6
Prelucrarea informaþiei de risc bancar.
Organizarea ºi gestionarea Registrului central al creditelor
ºi a Registrului creditelor restante

Centrala Riscurilor Bancare asigurã înregistrarea în
Registrul central al creditelor a informaþiilor de risc bancar
raportate de persoanele declarante ºi prelucrarea acestor
informaþii în scopul obþinerii de date agregate necesare utilizatorilor.
Registrul central al creditelor va fi creat, gestionat ºi
actualizat conform necesitãþilor proprii ale Centralei
Riscurilor Bancare, astfel încât sã poatã evidenþia operativ
informaþiile privind:
Ñ identificarea persoanelor recenzate ºi evidenþierea,
dupã caz, a situaþiilor speciale, conform Legii nr. 64/1995
privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului,
modificatã prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri
pentru accelerarea reformei economice;
Ñ riscurile individuale ºi caracteristicile acestora;
Ñ riscurile globale ºi caracteristicile acestora.
Informaþiile de risc bancar înscrise în Registrul central
al creditelor vor fi actualizate lunar.
Registrul creditelor restante va fi creat, gestionat ºi
actualizat conform necesitãþilor proprii ale Centralei
Riscurilor Bancare, astfel încât sã poatã evidenþia operativ
informaþiile privind abaterile de la graficele de rambursare a
creditelor, înregistrate de persoanele recenzate faþã de
întregul sistem bancar din România.
Informaþiile de risc bancar vor fi menþinute în Registrul
central al creditelor ºi în Registrul creditelor restante pe o
perioadã de 2 ani de la data înscrierii, dupã care vor fi
arhivate.
ARTICOLUL 7
Difuzarea informaþiei de risc bancar

1. Fluxul difuzãrii informaþiei de risc bancar deþinute de
Centrala Riscurilor Bancare cãtre utilizatori este prezentat
în diagramã.
2. Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecãrei
persoane declarante, din proprie iniþiativã, informaþia referitoare la riscul global pentru fiecare debitor raportat de
aceasta în luna respectivã, utilizând formularul ”Situaþia riscului global privind persoanele recenzateÒ (F4 A).
Conþinutul acestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 4.
3. Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere,
oricãrei persoane declarante informaþii referitoare la creditele restante pe ultimii 2 ani, evidenþiate în Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de cãtre
aceasta în luna respectivã, utilizând formularul ”Situaþia creditelor restanteÒ (F4 B).
Conþinutul acestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 4.
4. Orice unitate bancarã poate solicita Centralei
Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane declarante, informaþia de risc bancar referitoare la orice persoanã fizicã sau juridicã nonbancarã rezidentã, cu condiþia
sã aibã acordul scris al persoanei respective în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 58/1998.
Nerespectarea acestei condiþii de cãtre bancã constituie
abatere de la prevederile prezentului regulament.
În cazul în care informaþia de risc bancar solicitatã de
bancã se referã la un debitor raportat de aceasta în ultima
perioadã de raportare încheiatã, nu este necesar acordul
acestuia.
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Datele ce pot fi solicitate de bancã sunt:
Ñ datele referitoare la riscul global înregistrat în
Registrul central al creditelor în ultima lunã pe numele persoanei recenzate; ºi/sau
Ñ datele referitoare la creditele restante înregistrate faþã
de întregul sistem bancar în cel mult ultimii 2 ani de
aceeaºi persoanã recenzatã.
Formularele folosite pentru solicitarea de informaþii de
risc bancar sunt urmãtoarele:
a) ”Acord de consultare a bazei de date a Centralei
Riscurilor BancareÒ (F5). Fiecare formular este valabil
numai pentru o singurã consultare a bazei de date pentru
persoana respectivã.
Formularul F5 se va întocmi în trei exemplare, având
acelaºi conþinut, cu urmãtoarele destinaþii:
Ñ exemplarul 1 rãmâne în posesia persoanei care a
dat acordul;
Ñ exemplarul 2 se depune la unitatea bancarã care a
primit acordul;
Ñ exemplarul 3 se transmite persoanei declarante în
ziua emiterii acordului ºi se arhiveazã de cãtre aceasta.
Conþinutul acestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 5;
b) ”Cerere de consultare a bazei de date a Centralei
Riscurilor BancareÒ (F6)
Conþinutul acestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 6.
Difuzarea de cãtre Centrala Riscurilor Bancare a
informaþiei de risc bancar în acest caz se face în termen
de cel mult o zi bancarã de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.
5. Persoana declarantã este obligatã sã remitã, la
cerere, oricãrei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informaþii de la Centrala Riscurilor
Bancare ultimele informaþii de risc bancar referitoare la persoana respectivã.
6. Directorul coordonator al activitãþii Centralei Riscurilor
Bancare poate dispune sistarea difuzãrii informaþiei de risc
bancar deþinute de Centrala Riscurilor Bancare, în cazul în
care accesul la aceasta s-a fãcut de cãtre persoane neautorizate.
7. În condiþiile respectãrii prevederilor legale, difuzarea
informaþiilor de risc bancar deþinute de Centrala Riscurilor
Bancare se poate face de aceasta ºi cãtre alte direcþii din
Banca Naþionalã a României, dupã cum decide, de la caz
la caz, directorul coordonator al activitãþii Centralei
Riscurilor Bancare.
ARTICOLUL 8
Corectarea erorilor ºi a omisiunilor

1. Înlocuirea informaþiei de risc bancar transmise, care
nu a îndeplinit cel puþin una dintre condiþiile prevãzute la
pct. 5 al art. 5, ºi completarea informaþiei de risc bancar
transmise se pot face în perioada de raportare (prin
retransmisie), prin utilizarea formularelor F2 ºi/sau F3:
a) ca urmare a sesizãrii de cãtre Centrala Riscurilor
Bancare a erorilor; aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancarã de la data primirii oricãrei
raportãri, formularul ”Lista cuprinzând erorile privind
informaþia de risc bancarÒ (F7).
Conþinutul acestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 7;
b) ca urmare a sesizãrii de cãtre persoana declarantã a
omisiunilor proprii.
În cazul în care persoana declarantã sesizeazã erori în
informaþia de risc bancar transmisã în cadrul perioadei de
raportare, aceasta este obligatã sã transmitã la Centrala
Riscurilor Bancare, în aceastã perioadã, informaþia de risc
bancar corectatã, prin utilizarea formularului ”Sesizare de
corecþieÒ (F8).
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Conþinutul acestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 8.
2. În cazul în care persoana declarantã nu efectueazã
corecþiile în perioada de raportare, Centrala Riscurilor
Bancare va înscrie în Registrul central al creditelor numai
informaþia de risc bancar care îndeplineºte condiþiile
prevãzute la pct. 5 al art. 5 ºi va completa, pe baza datelor anterioare, informaþia de risc bancar omisã.
3. Corectarea erorilor din formularele F2 ºi/sau F3 care
constituie o raportare anterioarã se poate face de cãtre
persoana declarantã, prin utilizarea formularului ”Sesizare
de corecþieÒ, astfel:
a) din iniþiativa unei persoane recenzate, atunci când
aceasta constatã existenþa unor date eronate care au fost
înregistrate pe numele sãu ca urmare a raportãrii lor de
cãtre banca pe care persoana recenzatã a identificat-o ca
fiind sursa erorii;
b) din iniþiativa bãncii, atunci când aceasta constatã
existenþa unor date eronate înregistrate în baza de date a
Centralei Riscurilor Bancare, ca urmare a raportãrii de
cãtre bancã.
Datele de identificare a unui debitor ºi fiecare tip de
risc pot fi corectate o singurã datã printr-o ”Sesizare de
corecþieÒ. A doua corecturã este permisã numai dacã:
Ñ aceasta se face ca urmare a unei solicitãri de conciliere; ºi
Ñ prima corecturã nu s-a fãcut ca urmare a unei solicitãri de conciliere.
4. În cazul în care informaþia de risc bancar conþinutã
în ”Sesizarea de corecþieÒ îndeplineºte condiþiile prevãzute
la pct. 5 al art. 5, Centrala Riscurilor Bancare efectueazã
înscrierea acesteia în cel mult o zi bancarã de la data primirii sesizãrii.
În cazul în care informaþia de risc bancar conþinutã în
”Sesizarea de corecþieÒ nu îndeplineºte cel puþin una dintre
condiþiile prevãzute la pct. 5 al art. 5, Centrala Riscurilor
Bancare nu efectueazã înscrierea acesteia.
5. Informaþia de risc bancar corectã, transmisã la
Centrala Riscurilor Bancare printr-o ”Sesizare de corecþieÒ,
este cea înscrisã în evidenþele bãncii în ultima zi a lunii la
care se referã.
ARTICOLUL 9
Procedura de conciliere

Orice persoanã recenzatã care contestã corectitudinea
unor date înregistrate în baza de date a Centralei
Riscurilor Bancare pe numele sãu, fãrã a cunoaºte banca Ñ
sursã a erorii, poate solicita bãncii care i-a remis informaþia
de risc bancar declanºarea procedurii de conciliere în cel
mult o zi bancarã de la consultarea bazei de date a
Centralei Riscurilor Bancare.
Etapele procedurii de conciliere sunt urmãtoarele:
Ñ etapa 1 : emiterea formularului ”Cerere de conciliereÒ
(F9) de cãtre persoana recenzatã ºi acceptarea cererii de
cãtre bancã.
Conþinutul acestui formular ºi modul de completare sunt
prezentate în anexa nr. 9.
Formularul F9 se va întocmi în trei exemplare, având
acelaºi conþinut, cu urmãtoarele destinaþii:
Ñ exemplarul 1 rãmâne în posesia persoanei care a
emis cererea;
Ñ exemplarul 2 se depune la unitatea bancarã care
iniþiazã procedura de conciliere;
Ñ exemplarul 3 se transmite persoanei declarante ºi se
arhiveazã de cãtre aceasta;
Ñ etapa a 2-a : transmiterea la Centrala Riscurilor
Bancare de cãtre unitatea bancarã, prin persoana declarantã, a formularului ”Cerere de conciliereÒ în cel mult o zi
bancarã de la data acceptãrii acesteia;

Ñ etapa a 3-a : transmiterea de cãtre Centrala Riscurilor
Bancare a informaþiei de risc bancar conþinute în ”Cererea
de conciliereÒ cãtre persoana declarantã care a raportat-o;
Ñ etapa a 4-a : verificarea de cãtre persoana declarantã
a informaþiei de risc bancar supuse concilierii;
Ñ etapa a 5-a : transmiterea rezultatului verificãrii de
cãtre persoana declarantã, în termen de maximum douã
zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor
Bancare a informaþiei de risc bancar supuse concilierii.
În cazul în care verificarea a evidenþiat existenþa unei
informaþii de risc bancar eronate, raportatã anterior, persoana declarantã transmite rezultatul verificãrii ºi corecteazã erorile prin emiterea unei ”Sesizãri de corecþieÒ, în
condiþiile respectãrii prevederilor art. 8 pct. 3 paragraful 2.
Persoana declarantã este obligatã sã transmitã la
Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de
la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii,
dovada care sã certifice rezultatul verificãrii;
Ñ etapa a 6-a : transmiterea de cãtre Centrala Riscurilor
Bancare persoanei declarante a bãncii care a iniþiat concilierea a rezultatului verificãrii informaþiei de risc bancar.
Banca este obligatã sã punã la dispoziþie persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi bancarã de la data primirii
acestuia de la Centrala Riscurilor Bancare.
ARTICOLUL 10
Sancþiuni

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se
sancþioneazã cu amendã aplicabilã bãncilor, astfel:
a) neraportarea lunarã de cãtre bãnci la Centrala
Riscurilor Bancare se sancþioneazã cu amendã în sumã de
10.000.000 lei;
b) raportarea de cãtre bãnci la Centrala Riscurilor
Bancare a informaþiei de risc bancar care nu îndeplineºte
condiþiile de validare prevãzute la pct. 5 al art. 5 se
sancþioneazã cu amendã în sumã de 100.000 lei pentru
fiecare informaþie de risc bancar inclusã în lista cuprinzând
erorile, care nu mai poate fi corectatã în perioada de
raportare;
c) netransmiterea rezultatului verificãrii informaþiei de risc
bancar conþinute în ”Cererea de conciliereÒ în cadrul termenului prevãzut la art. 9 etapa a 5-a primul alineat se
sancþioneazã cu amendã în sumã de 100.000 lei/zi de
întârziere;
d) netransmiterea dovezii care sã certifice rezultatul
verificãrii informaþiei de risc bancar conþinute în ”Cererea
de conciliereÒ în termenul prevãzut la art. 9 etapa a 5-a
ultimul alineat se sancþioneazã cu amendã în sumã de
1.000.000 lei/zi de întârziere;
e) netransmiterea de cãtre bãnci la Centrala Riscurilor
Bancare a informaþiei de risc bancar referitoare la un debitor care îndeplineºte condiþia de a fi raportat se
sancþioneazã cu amendã de la 1.000.000 lei la
2.000.000 lei pentru fiecare debitor neraportat;
f) transmiterea de cãtre bãnci a informaþiei de risc bancar eronate, existentã în baza de date a Centralei
Riscurilor Bancare, se sancþioneazã cu amendã de la
500.000 lei la 1.000.000 lei pentru fiecare debitor raportat
eronat;
g) solicitarea de cãtre bãnci a informaþiilor de risc bancar fãrã acordul persoanei la care se referã informaþiile
respective se sancþioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei
la 10.000.000 lei.
Sumele prevãzute la lit. a)Ñd) se percep de Centrala
Riscurilor Bancare din conturile curente ale bãncilor, deschise la Banca Naþionalã a României, în ultima zi bancarã
a lunii în care se înregistreazã nerespectarea prevederilor
prezentului regulament, ºi se vireazã la bugetul de stat.
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Încãlcãrile disciplinei bancare prevãzute la lit. e)Ñg) se
constatã de cãtre persoanele din cadrul Direcþiei supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administraþie al
Bãncii Naþionale a României. Sancþiunile se aplicã de
conducerea executivã a Bãncii Naþionale a României, iar
sumele aferente se vireazã la bugetul de stat.
Cuantumul amenzilor suportate de bãnci pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se va actualiza prin ordin al guvernatorului Bãncii Naþionale a
României.
ARTICOLUL 11
Comisioane

Pentru serviciile de informare prestate de Centrala
Riscurilor Bancare sunt percepute comisioane.
Cuantumul comisioanelor se stabileºte prin ordin al
guvernatorului Bãncii Naþionale a României.
Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca
Naþionalã a României pentru acoperirea cheltuielilor de
implementare ºi funcþionare a Centralei Riscurilor Bancare.
ARTICOLUL 12
Arhivarea

Orice document conþinând informaþia de risc bancar
raportatã la ºi primitã de la Centrala Riscurilor Bancare se
arhiveazã pe o perioadã de 5 ani în cadrul Centralei
Riscurilor Bancare ºi la bãnci.

ARTICOLUL 14
Alte precizãri

Anexele nr. 1Ñ9 fac parte integrantã din prezentul
regulament.
Din proprie iniþiativã, precum ºi la solicitarea bãncilor,
Centrala Riscurilor Bancare poate sã presteze ºi alte servicii referitoare la difuzarea de informaþii de risc bancar.
În scopul protejãrii activitãþii bancare, Banca Naþionalã a
României, prin Centrala Riscurilor Bancare, poate elabora
modele de testare a riscului de creditare, pe care le propune sau le impune bãncilor, dupã caz.
ARTICOLUL 15
Dispoziþii generale

Informaþiile de risc bancar transmise la ºi primite de la
Centrala Riscurilor Bancare au caracter confidenþial.
Centrala Riscurilor Bancare nu îºi asumã nici o responsabilitate în cazul valorificãrii, cu încãlcarea prevederilor
legale, a informaþiei de risc bancar de cãtre utilizatori.
Persoanele declarante au obligaþia sã furnizeze
Centralei Riscurilor Bancare orice informaþie de risc bancar
solicitatã de aceasta în scopul desfãºurãrii propriei
activitãþi.
ARTICOLUL 16

ARTICOLUL 13

Intrarea în vigoare

Limita de raportare

Suma reprezentând limita de raportare se stabileºte prin
ordin al guvernatorului Bãncii Naþionale a României.

Prezentul regulament va fi publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data de
1 februarie 2000.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 21 mai 1999.
Nr. 1.
DIAGRAMÃ
FLUXUL INFORMAÞIONAL

al Centralei Riscurilor Bancare
SUCURSALELE BÃNCILOR Ñ
PERSOANE JURIDICE
STRÃINE

CENTRALELE BÃNCILOR Ñ
PERSOANE JURIDICE
ROMÂNE

UNITÃÞILE
TERITORIALE
ALE BÃNCILOR

PERSOANELE
RECENZATE

CENTRALA RISCURILOR BANCARE

REGISTRUL CENTRAL AL CREDITELOR
REGISTRUL CREDITELOR RESTANTE

CENTRALELE BÃNCILOR Ñ
PERSOANE JURIDICE
ROMÂNE
SUCURSALELE BÃNCILOR Ñ
PERSOANE JURIDICE STRÃINE

UNITÃÞILE TERITORIALE
ALE BÃNCILOR

TRANSMITEREA
INFORMAÞIEI

CENTRALA B.N.R.

ÎNSCRIEREA, PRELUCRAREA ªI
STOCAREA INFORMAÞIEI

DIFUZAREA
INFORMAÞIEI
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ANEXA Nr. 1

F1

FIªÃ

de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a persoanelor autorizate sã transmitã ºi sã recepþioneze
informaþii de risc bancar
Nr. ...........................
(data emiterii)

1. Persoana declarantã ......................................................................................................... Cod .....................................
Adresa ................................................................................................................................. Telefon .....................................

2. Persoane acreditate
2.1. Numele ..............................................................
Prenumele ...............................................................
cod numeric personal (din buletinul de
identitate)
posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria .......
nr. ....................., emis/emisã de ..............................
la data de ................................./al paºaportului*)
seria .........................., þara emitentã ..........,
data/locul naºterii ..................................................,
domiciliul ..............................................................,
funcþia ......................................................................

Specimen semnãturã

Specimen ºtampilã însoþitoare

Specimen semnãturã

Specimen ºtampilã însoþitoare

Specimen semnãturã

Specimen ºtampilã însoþitoare

2.2. Numele ..............................................................
Prenumele ...............................................................
cod numeric personal (din buletinul de
identitate)
posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria .......
nr. ....................., emis/emisã de ..............................
la data de ................................./al paºaportului*)
seria .........................., þara emitentã ..........,
data/locul naºterii ..................................................,
domiciliul ..............................................................,
funcþia ......................................................................
2.3. Numele ..............................................................
Prenumele ...............................................................
cod numeric personal (din buletinul de
identitate)
posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria .......
nr. ....................., emis/emisã de ..............................
la data de ................................./al paºaportului*)
seria .........................., þara emitentã ..........,
data/locul naºterii ..................................................,
domiciliul ..............................................................,
funcþia ......................................................................

..................................................................
Conducerea persoanei declarante
S.S./L.S.
*) Se completeazã numai în cazul persoanelor strãine.
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Modul de completare
Rubrica ”Nr.Ò
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit fiºei de cãtre persoana declarantã.
Rubrica ”(data emiterii)Ò
Se completeazã cu data la care se emite fiºa de acreditare de cãtre persoana declarantã.
Zona 1
Rubrica ”Persoana declarantãÒ
Se completeazã cu denumirea completã a persoanei declarante care acordã acreditarea.
Rubrica ”CodÒ
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a României persoanei declarante care acordã acreditarea.
Rubrica ”AdresaÒ
Se completeazã cu adresa persoanei declarante.
Rubrica ”TelefonÒ
Se completeazã cu numãrul de telefon al persoanei declarante.
Zona 2
Rubricile ”NumeleÒ ºi ”PrenumeleÒ
Se completeazã cu numele ºi prenumele persoanei acreditate.
Restul rubricilor se completeazã cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate (în
cazul persoanelor cu cetãþenie românã) sau din paºaport (în cazul persoanelor cu cetãþenie
strãinã) ale persoanei acreditate.
Rubrica ”FuncþiaÒ
Se completeazã cu funcþia deþinutã de persoana acreditatã în cadrul bãncii.
Prin ”Specimen semnãturãÒ se înþelege semnãtura uzualã a persoanei acreditate.
Prin ”Specimen ºtampilã însoþitoareÒ se înþelege amprenta ºtampilei ce însoþeºte semnãtura
persoanei acreditate.

ANEXA Nr. 2

F2

Nr. ............ Data ....................
FORMULAR

de raportare a debitorilor
pentru luna .................. anul .........
Persoana declarantã ............................................
Cod .....................................................................
Nr.
crt.

0

Debitor
Codul
de identificare

Numele/
Denumirea

1

2

Grup

Situaþie
specialã

Activitatea

Forma
de proprietate

Þara

Judeþul

Tipul raportãrii

3

4

5

6

7

8

9

Persoana acreditatã
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Modul de completare
Rubrica ”Nr.Ò
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de bancã.
Rubrica ”DataÒ
Se completeazã cu data la care se emite formularul.
Rubricile ”pentru lunaÒ ºi ”anulÒ
Se completeazã cu luna ºi anul pentru care se transmite informaþia de risc bancar.
Rubrica ”Persoana declarantãÒ
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala
Riscurilor Bancare.
Rubrica ”CodÒ
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.
Rubrica 0 ”Nr. crt.Ò
Se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
Rubrica 1 ”Debitor Ñ Codul de identificareÒ
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul þãrii care a emis paºaportul, precum ºi cu
seria acestuia.
Rubrica 2 ”Debitor Ñ Numele/DenumireaÒ
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completã a debitorului.
Rubrica 3 ”GrupÒ
Se completeazã astfel:
Ñ cu litera G, în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;
Ñ cu litera I, în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.
Rubrica 4 ”Situaþie specialãÒ
Se completeazã în cazul în care debitorul se gãseºte în una dintre situaþiile prevãzute în
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, cu modificãrile
ulterioare, astfel:
Ñ cu litera R, în cazul în care debitorul se aflã în situaþia de reorganizare;
Ñ cu litera L, în cazul în care debitorul se aflã în situaþia de lichidare;
Ñ cu litera N, în cazul în care debitorul nu se aflã în nici una dintre situaþiile de mai sus.
Rubrica 5 ”ActivitateaÒ
Se completeazã astfel:
Ñ în cazul persoanelor juridice, cu codul CAEN corespunzãtor activitãþii principale;
Ñ în cazul persoanelor fizice, cu codul 00.
Rubrica 6 ”Forma de proprietateÒ
Se completeazã astfel:
Ñ în cazul persoanelor juridice, cu codul corespunzãtor din nomenclatorul ”Forme de proprietateÒ, elaborat de Ministerul Finanþelor;
Ñ în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
Rubrica 7 ”ÞaraÒ
Se completeazã astfel:
Ñ în cazul persoanelor juridice ºi persoanelor fizice române, cu codul României;
Ñ în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul þãrii care a emis paºaportul.
Rubrica 8 ”JudeþulÒ
Se completeazã cu codul numeric al judeþului în care debitorul Ñ persoanã juridicã Ñ
este înregistrat la registrul comerþului sau în care domiciliazã debitorul Ñ persoanã fizicã.
Rubrica 9 ”Tipul raportãriiÒ
Se completeazã astfel:
Ñ cu litera S, în cazul în care debitorul raportat anterior nu mai îndeplineºte condiþia de
raportare;
Ñ cu litera N, în cazul în care debitorul îndeplineºte condiþia de raportare.
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ANEXA Nr. 3

Nr. ............ Data ....................

F3
FORMULAR

de raportare a riscurilor individuale
pentru luna ............................. anul .......
Persoana declarantã ............................................
Cod .....................................................................
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Codul
unitãþii

0

1

Codul
de
Sumele
identificare acordate
a debitorului
2

3

Valuta

4

Data
Data
acordãrii scadenþei

5

6

Codul
riscului

7
1 2 3

Numãrul
atribuit
de C.R.B.

Sumele
datorate

Sumele
restante

8

9

10

RISC
INDIVIDUAL

TOTAL
SUME
RESTANTE

...

...

Serviciul
Tipul
Identificator
datoriei raportãrii

11

12

13

Persoana acreditatã

Modul de completare
Rubrica ”Nr.Ò
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de bancã.
Rubrica ”DataÒ
Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
Rubricile ”pentru lunaÒ ºi ”anulÒ
Se completeazã cu luna ºi anul pentru care se transmite informaþia de risc bancar.
Rubrica ”Persoana declarantãÒ
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala
Riscurilor Bancare
Rubrica ”CodÒ
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.
Rubrica 0 ”Nr. crt.Ò
Se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
Rubrica 1 ”Codul unitãþiiÒ
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a României unitãþii bancare
care a acordat creditul sau ºi-a asumat angajamentul.
Rubrica 2 ”Codul de identificare a debitoruluiÒ
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
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c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul þãrii care a emis paºaportul, precum ºi cu
seria acestuia.
Rubrica 3 ”Sumele acordateÒ
Se completeazã cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform
contractului.
Rubrica 4 ”ValutaÒ
Se completeazã cu codul valutei în care a fost acordat creditul.
Rubrica 5 ”Data acordãriiÒ
Se completeazã cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care
banca îºi asumã angajamentul.
Rubrica 6 ”Data scadenþeiÒ
Se completeazã cu data pânã la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data
încetãrii angajamentului bãncii.
Rubrica 7 ”Codul risculuiÒ
Se completeazã cu un cod format din 3 poziþii care corespund garanþiilor, tipului ºi termenului de acordare, aferente creditelor acordate ºi/sau angajamentelor asumate, astfel:
Ñ poziþia 1 Ñ garanþii:
A Ñ garanþii primite de la instituþiile administraþiei publice ºi asimilate;
B Ñ garanþii primite de la societãþi de asigurare ºi capitalizare;
C Ñ garanþii primite de la clientela financiarã;
D Ñ ipoteci imobiliare;
E Ñ gajuri cu deposedare;
F Ñ gajuri fãrã deposedare;
G Ñ alte garanþii primite de la clientela financiarã;
H Ñ fãrã garanþii.
În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanþii, se vor completa
toate codurile acestora în ordinea descrescãtoare a ponderii fiecãreia;
Ñ poziþia 2 Ñ tipul riscului:
A Ñ credite comerciale;
B Ñ credite de trezorerie;
C Ñ credite de export;
D Ñ credite pentru echipament;
E Ñ credite pentru bunuri imobiliare;
F Ñ alte credite;
G Ñ obligaþiuni;
H Ñ angajamente asumate în numele debitorului faþã de o persoanã fizicã sau o persoanã juridicã nonbancarã;
I Ñ angajamente asumate în numele debitorului faþã de o altã bancã;
Ñ poziþia 3 Ñ termenul de acordare:
A Ñ credite ºi angajamente pe termen scurt (pânã la 12 luni);
B Ñ credite ºi angajamente pe termen mediu (1Ñ5 ani);
C Ñ credite ºi angajamente pe termen lung (peste 5 ani).
Rubrica 8 ”Numãrul atribuit de Centrala Riscurilor BancareÒ
Se completeazã cu un numãr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare la
prima raportare a riscului respectiv, ºi se utilizeazã pentru toate raportãrile ulterioare ale persoanei
declarante.
Rubrica 9 ”Sumele datorateÒ
Se completeazã astfel:
Ñ pentru obligaþiuni, cu valoarea de achiziþie;
Ñ pentru toate celelalte tipuri de riscuri, cu suma înscrisã în evidenþele contabile aferente
ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea.
În aceste sume sunt incluse ºi sumele restante.
Rubrica 10 ”Sumele restanteÒ
Se completeazã cu sumele scadente nerambursate, aferente creditului respectiv, înscrise în
evidenþele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
Pentru angajamentele asumate de cãtre bancã aceastã rubricã se completeazã cu cifra 0
(zero).
Rubrica 11 Ñ ”Serviciul datorieiÒ
Se completeazã astfel:
Ñ cu litera A, în situaþia în care ratele sunt plãtite la scadenþã sau cu o întârziere de maximum 7 zile inclusiv;
Ñ cu litera B, în situaþia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere între 8 ºi 30 de zile
inclusiv;
Ñ cu litera C, în situaþia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere de peste 30 de zile;
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Ñ cu litera X, în cazul contractelor de credit învestite cu formulã executorie.
Rubrica 12 ”Tipul raportãriiÒ
Se completeazã astfel:
Ñ cu litera S, pentru riscuri care se ºterg;
Ñ cu litera N, pentru riscuri care nu se ºterg ºi pentru creditele care au fost suplimentate ºi
care se raporteazã ca fiind credite noi;
Ñ cu litera R, pentru creditele care au fost reeºalonate ºi care se raporteazã ca fiind credite noi;
Ñ cu litera A, pentru creditele transferate la Agenþia de Valorificare a Activelor Bancare ºi
care se considerã riscuri ce se ºterg.
Rubrica 13 ”IdentificatorÒ
Se completeazã, opþional, cu un cod atribuit de bancã.
Rubrica ”Risc individualÒ
Se completeazã, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 9.
Rubrica ”Total sume restanteÒ
Se completeazã, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 10.
În cazul creditelor acordate ºi al angajamentelor asumate în valutã, se raporteazã echivalentul în lei al acestora, folosindu-se cursul de referinþã al pieþei valutare, publicat de Banca
Naþionalã a României pentru ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
În cazul creditelor ºi al angajamentelor unui debitor raportat pentru prima datã la Centrala
Riscurilor Bancare ºi în cazul creditelor ºi al angajamentelor acordate unei persoane recenzate în
luna pentru care se face raportarea, trebuie completate toate rubricile formularului, mai puþin
rubrica 13 ”IdentificatorÒ, care se completeazã opþional, ºi rubrica 8 ”Numãrul atribuit de C.R.B.Ò,
care se completeazã de Centrala Riscurilor Bancare ºi care se retrasmite, prin intermediul formularului F3, persoanelor declarante care le-au raportat.
În cazul creditelor ºi al angajamentelor care au fost raportate anterior ºi care nu au fãcut
obiectul unei proceduri de ºtergere, se completeazã numai rubricile 8Ñ13.

ANEXA Nr. 4

Nr. ............... Data ...............

F4 A
SITUAÞIA

riscului global privind persoanele recenzate
pentru luna ............ anul ........
Cãtre
Persoana declarantã ..........................................................
Cod ....................................................................................
Referinþã ............................................................................
Numele/Denumirea persoanei recenzate ..........................
Codul de identificare ........................................................
Grup ....................................................................................
Forma de proprietate ........................................................
Activitatea ..........................................................................
Situaþie specialã ................................................................
Riscul global ......................................................................
Ñ mii lei Ñ

Acronim

1

Numãrul
atribuit
Identificator
de C.R.B.
2

Codul
riscului

3
1

4
2

Serviciul
Creditele
Sumele
Valuta
datoriei
reeºalonate acordate

5

6

7

8

Sumele
datorate

Sumele
restante

9

10

Angajamente faþã Data
Data
de alte bãnci acordãrii scadenþei

11

12

13

3

RISC
GLOBAL

TOTAL
TOTAL
ANGAJAMENTE
SUME
FAÞÃ DE ALTE
RESTANTE
BÃNCI
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Modul de completare
Rubrica ”Nr.Ò
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de Centrala
Riscurilor Bancare.
Rubrica ”DataÒ
Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
Rubricile ”pentru lunaÒ ºi ”anulÒ
Se completeazã cu luna ºi anul pentru care se transmite situaþia.
Rubrica ”Persoana declarantãÒ
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite situaþia.
Rubrica ”CodÒ
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a României persoanei declarante cãreia i se transmite situaþia.
Rubrica ”ReferinþãÒ
Se completeazã, în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitãrii persoanei
recenzate, cu numãrul ºi data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor
Bancare.
Rubrica ”Numele/Denumirea persoanei recenzateÒ
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completã a persoanei recenzate.
Rubrica ”Codul de identificareÒ
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul þãrii care a emis paºaportul, precum ºi cu
seria acestuia.
Rubrica ”GrupÒ
Se completeazã astfel:
Ñ cu litera G, în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;
Ñ cu litera I, în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.
Rubrica ”Forma de proprietateÒ
Se completeazã astfel:
Ñ în cazul persoanelor juridice, cu codul corespunzãtor din nomenclatorul ”Forme de proprietateÒ, elaborat de Ministerul Finanþelor;
Ñ în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
Rubrica ”ActivitateaÒ
Se completeazã astfel:
Ñ în cazul persoanelor juridice, cu codul CAEN corespunzãtor activitãþii principale;
Ñ în cazul persoanelor fizice, cu codul 00.
Rubrica ”Situaþie specialãÒ
Se completeazã în cazul în care debitorul se gãseºte în una dintre situaþiile prevãzute în
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, cu modificãrile
ulterioare, astfel:
Ñ cu litera R, în cazul în care debitorul se aflã în situaþia de reorganizare;
Ñ cu litera L, în cazul în care debitorul se aflã în situaþia de lichidare;
Ñ cu litera N, în cazul în care debitorul nu se aflã în nici una dintre situaþiile de mai sus.
Rubrica ”Riscul globalÒ
Se completeazã cu totalul sumelor din coloana 9.
Rubrica 1 ”AcronimÒ
Se completeazã cu acronimul persoanei declarante, dacã riscul a fost raportat la Centrala
Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacã a fost raportat de altã bancã.
Rubrica 2 ”Numãrul atribuit de C.R.B.Ò
Se completeazã cu numãrul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare riscului respectiv.
Rubrica 3 ”IdentificatorÒ
Se completeazã cu codul atribuit de bancã, dacã riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor
Bancare de aceasta, sau cu *), dacã a fost raportat de altã bancã.
Rubrica 4 ”Codul risculuiÒ
Se completeazã cu un cod format din 3 poziþii care corespund garanþiilor, tipului ºi termenului de acordare, aferente creditelor acordate ºi/sau angajamentelor asumate, astfel:
Ñ poziþia 1 Ñ garanþii:
A Ñ garanþii primite de la instituþiile administraþiei publice ºi asimilate;
B Ñ garanþii primite de la societãþi de asigurare ºi capitalizare;
C Ñ garanþii primite de la clientela financiarã;
D Ñ ipoteci imobiliare;
E Ñ gajuri cu deposedare;
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F Ñ gajuri fãrã deposedare;
G Ñ alte garanþii primite de la clientela financiarã;
H Ñ fãrã garanþii.
În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanþii, se vor completa
toate codurile acestora în ordinea descrescãtoare a ponderii fiecãreia;
Ñ poziþia 2 Ñ tipul riscului:
A Ñ credite comerciale;
B Ñ credite de trezorerie;
C Ñ credite de export;
D Ñ credite pentru echipament;
E Ñ credite pentru bunuri imobiliare;
F Ñ alte credite;
G Ñ obligaþiuni;
H Ñ angajamente asumate în numele debitorului faþã de o persoanã fizicã sau o persoanã
juridicã nonbancarã;
I Ñ angajamente asumate în numele debitorului faþã de o altã bancã;
Ñ poziþia 3 Ñ termenul de acordare:
A Ñ credite ºi angajamente pe termen scurt (pânã la 12 luni);
B Ñ credite ºi angajamente pe termen mediu (1Ñ5 ani);
C Ñ credite ºi angajamente pe termen lung (peste 5 ani).
Rubrica 5 ”Serviciul datorieiÒ
Se completeazã astfel:
Ñ cu litera A, în situaþia în care ratele sunt plãtite la scadenþã sau cu o întârziere de maximum 7 zile inclusiv;
Ñ cu litera B, în situaþia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere între 8 ºi 30 de zile
inclusiv;
Ñ cu litera C, în situaþia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere de peste 30 de zile;
Ñ cu litera X, în cazul contractelor de credit învestite cu formulã executorie.
Rubrica 6 ”ValutaÒ
Se completeazã cu codul valutei în care a fost acordat creditul.
Rubrica 7 ”Creditele reeºalonateÒ
Se completeazã astfel:
Ñ cu litera D, în situaþia în care creditul este reeºalonat;
Ñ cu litera N, în situaþia în care creditul nu este reeºalonat.
Rubrica 8 ”Sumele acordateÒ
Se completeazã cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform
contractului.
Rubrica 9 ”Sumele datorateÒ
Se completeazã astfel:
Ñ pentru obligaþiuni, cu valoarea de achiziþie;
Ñ pentru angajamentele asumate de cãtre bancã în numele debitorului faþã de alte bãnci,
cu cifra 0 (zero);
Ñ pentru toate celelalte tipuri de riscuri, cu suma înscrisã în evidenþele contabile aferente
ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea.
În aceste sume sunt incluse ºi sumele restante.
Rubrica 10 ”Sumele restanteÒ
Se completeazã cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv, înscrise în
evidenþele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
Pentru angajamentele asumate de cãtre bancã aceastã rubricã se completeazã cu cifra
0 (zero).
Rubrica 11 ”Angajamente faþã de alte bãnciÒ
Se completeazã cu suma corespunzãtoare angajamentelor asumate de cãtre bancã în
numele debitorului faþã de alte bãnci (litera I de la poziþia 2 din rubrica 4 ”Codul risculuiÒ.
Rubrica 12 ”Data acordãriiÒ
Se completeazã cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care
banca îºi asumã angajamentul.
Rubrica 13 ”Data scadenþeiÒ
Se completeazã cu data pânã la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data
încetãrii angajamentului bãncii.
Rubrica ”Risc globalÒ
Se completeazã, pentru fiecare persoanã recenzatã, cu totalul sumelor din coloana 9.
Rubrica ”Total sume restanteÒ
Se completeazã, pentru fiecare persoanã recenzatã, cu totalul sumelor din coloana 10.
Rubrica ”Total angajamente faþã de alte bãnciÒ
Se completeazã, pentru fiecare persoanã recenzatã, cu totalul sumelor din coloana 11.
În cazul creditelor acordate ºi al angajamentelor asumate în valutã, se raporteazã echivalentul
în lei al acestora, folosindu-se cursul de referinþã al pieþei valutare, publicat de Banca Naþionalã a
României pentru ultima zi a lunii la care se referã situaþia.
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Nr. ............... Data ...............

F4 B

SITUAÞIA

creditelor restante
Cãtre
Persoana declarantã ..........................................................
Cod ....................................................................................
Numele/Denumirea persoanei recenzate ..........................
Codul de identificare ........................................................
Ñ mii lei Ñ
Total sume restante
A.V.A.B.1)

Luna/Anul
Serviciul datoriei Ñ cod B

Serviciul datoriei Ñ cod C

2

3

1

1)

4

Unde este cazul, se completeazã cu *).

Modul de completare
Rubrica ”Nr.Ò
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de Centrala
Riscurilor Bancare.
Rubrica ”DataÒ
Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
Rubrica ”Persoana declarantãÒ
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite situaþia.
Rubrica ”CodÒ
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a României persoanei declarante cãreia i se transmite situaþia.
Rubrica ”Numele/Denumirea persoanei recenzateÒ
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completã a persoanei recenzate.
Rubrica ”Codul de identificareÒ
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul þãrii care a emis paºaportul, precum ºi cu
seria acestuia.
Rubrica 1 ”Luna/AnulÒ
Se completeazã cu luna ºi anul pentru care se transmite situaþia creditelor restante.
Rubrica 2 ”Total sume restante Ñ Serviciul datoriei Ñ cod BÒ
Se completeazã cu totalul sumelor restante, aferente creditelor care au serviciul datoriei B.
Rubrica 3 ”Total sume restante Ñ Serviciul datoriei Ñ cod CÒ
Se completeazã cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.
Rubrica 4 ”A.V.A.B.Ò
Se completeazã cu simbolul *), prin care se marcheazã faptul cã existã credite transmise
Agenþiei de Valorificare a Activelor Bancare, fãrã a se menþiona suma acestora.
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ANEXA Nr. 5

F5
ACORD

de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
Nr. ......................
(data emiterii)

1. Persoana

Codul de identificare

Prin prezenta autorizãm banca:
2. Denumirea ....................................................................................................................................
2. Cod .............................................................................................................................................
sã solicite ºi sã primeascã de la Centrala Riscurilor Bancare urmãtoarele informaþii de risc
bancar înregistrate pe numele meu:
3. a)
b)

Situaþia riscului global
Situaþia creditelor restante
Semnãtura emitentului
Semnãtura autorizatã ºi ºtampila bãncii

Modul de completare
Rubrica ”Nr.Ò
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit de bancã formularului.
Rubrica ”(data emiterii)Ò
Se completeazã cu data la care se dã acordul.
Zona 1
Rubrica ”PersoanaÒ
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completã a persoanei care dã acordul.
Rubrica ”Codul de identificareÒ
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul þãrii care a emis paºaportul, precum ºi cu
seria acestuia.
Zona 2
Rubrica ”DenumireaÒ
Se completeazã cu denumirea completã a unitãþii bancare cãreia i se dã acordul.
Rubrica ”CodÒ
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a României unitãþii bancare
cãreia i se dã acordul.
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Zona 3
Se marcheazã, dupã caz, una sau ambele rubrici, în funcþie de informaþia pentru obþinerea
cãreia se dã acordul.
Prin ”Semnãtura emitentuluiÒ se înþelege semnãtura persoanei fizice sau semnãtura reprezentantului persoanei juridice ºi ºtampila însoþitoare.
Prin ”Semnãtura autorizatã ºi ºtampila bãnciiÒ se înþelege semnãtura reprezentantului bãncii
ºi ºtampila însoþitoare, care certificã identitatea persoanei care dã acordul.

ANEXA Nr. 6

F6
CERERE

de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
Nr. ...........................
(data emiterii)

1. Persoana declarantã ............................................................ Cod ...........................................
în baza
2. Acordului de consultare nr. ...................................................... din ............................................,
depus la ......................................................................................................................................... .
vã rugãm sã ne furnizaþi urmãtoarele informaþii:
3. a)
b)

Situaþia riscului global
Situaþia creditelor restante

privind:
4. Persoana

Codul de identificare
Persoana acreditatã
Modul de completare
Rubrica ”Nr.Ò
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit cererii de consultare de cãtre persoana declarantã.
Rubrica ”(data emiterii)Ò
Se completeazã cu data la care se emite cererea de consultare.
Zona 1
Rubricile ”Persoana declarantãÒ ºi ”CodÒ
Se completeazã cu denumirea completã ºi cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a
României persoanei declarante care solicitã consultarea.
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Zona 2
Rubricile ”Acordului de consultare nr.Ò ºi ”dinÒ
Se completeazã cu numãrul acordului pe baza cãruia se face consultarea ºi data la care s-a
dat acordul.
Rubrica ”depus laÒ
Se completeazã cu denumirea unitãþii bancare care a primit acordul.
Zona 3
Se marcheazã una sau ambele rubrici, conform acordului.
Zona 4
Rubrica ”PersoanaÒ
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completã a persoanei pentru care se solicitã
informaþia de risc bancar.
Rubrica ”Codul de identificareÒ
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul þãrii care a emis paºaportul, precum ºi cu
seria acestuia.

ANEXA Nr. 7

F7

Nr. ............... Data ...............

LISTA

cuprinzând erorile privind informaþia de risc bancar
pentru luna ........... anul .......
Persoana declarantã ..........................................................
Cod ....................................................................................
Tipul formularului

Numãr curent

Rubrica

Codul erorii

1

2

3

4

Modul de completare
Rubrica ”Nr.Ò
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de Centrala
Riscurilor Bancare.
Rubrica ”DataÒ
Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
Rubricile ”pentru lunaÒ ºi ”anulÒ
Se completeazã cu luna ºi anul pentru care se transmite lista cuprinzând erorile.
Rubrica ”Persoana declarantãÒ
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite lista cuprinzând
erorile.
Rubrica ”CodÒ
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a României persoanei declarante cãreia i se transmite lista cuprinzând erorile.
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Rubrica 1 ”Tipul formularuluiÒ
Se completeazã cu tipul formularului (F2 sau F3) în care se semnaleazã eroarea.
Rubrica 2 ”Numãr curentÒ
Se completeazã cu numãrul liniei în care se semnaleazã eroarea, corespunzãtor numãrului
curent din formularul transmis de persoana declarantã.
Rubrica 3 ”RubricaÒ
Se completeazã cu numãrul coloanei în care se semnaleazã eroarea. În cazul formularului
F3, coloana 7, numãrul va conþine douã cifre, astfel: prima cifrã înscrisã este 7 (numãrul coloanei), iar a doua indicã poziþia la care se semnaleazã eroarea.
Rubrica 4 ”Codul eroriiÒ
Se completeazã cu un cod stabilit de Centrala Riscurilor Bancare.

ANEXA Nr. 8

Nr. ............... Data ...............

F8
SESIZARE DE CORECÞIE

pentru luna ....... anul .......
Persoana declarantã ..........................................................
Cod ....................................................................................

Tipul
formularului

Codul de identificare a persoanei
recenzate/Numãrul atribuit de C.R.B.

Rubrica

Informaþia eronatã

Informaþia corectã

1

2

3

4

5

Persoana acreditatã

Modul de completare
Rubrica ”Nr.Ò
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de cãtre persoana declarantã.
Rubrica ”DataÒ
Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
Rubricile ”pentru lunaÒ ºi ”anulÒ
Se completeazã cu luna ºi anul pentru care s-a transmis informaþia de risc bancar.
Rubrica ”Persoana declarantãÒ
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala
Riscurilor Bancare.
Rubrica ”CodÒ
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.
Rubrica 1 ”Tipul formularuluiÒ
Se completeazã cu tipul formularului (F2 sau F3) prin care s-a transmis informaþia eronatã.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

19

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
Rubrica 2 ”Codul de identificare a persoanei recenzate/Numãrul atribuit de C.R.B.Ò
Se completeazã cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numãrul atribuit de
Centrala Riscurilor Bancare riscului pentru care se solicitã corecþia.
Rubrica 3 ”RubricaÒ
Se completeazã cu numãrul coloanei în care se semnaleazã eroarea. În cazul formularului
F3, coloana 7, numãrul va conþine douã cifre, astfel: prima cifrã înscrisã este 7 (numãrul coloanei), iar a doua indicã poziþia la care se semnaleazã eroarea.
Rubrica 4 ”Informaþia eronatãÒ
Se completeazã cu informaþia de risc bancar eronatã, transmisã anterior, indicatã prin rubricile 2 ºi 3.
Rubrica 5 ”Informaþia corectãÒ
Se completeazã cu informaþia de risc bancar care va înlocui informaþia eronatã.

ANEXA Nr. 9

Nr. ............... Data ...............

F9

CERERE DE CONCILIERE

pentru luna ....... anul .......

1. Persoana recenzatã

Codul de identificare

Prin prezenta solicitãm bãncii:
2. Denumirea ....................................................................................................................................
,Cod .............................................................................................................................................
sã iniþieze procedura de conciliere a urmãtoarelor informaþii de risc bancar pe care le consider
eronate, înregistrate pe numele meu în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare:
3.
Codul de identificare a persoanei
recenzate/Numãrul atribuit de C.R.B.

Informaþia contestatã
Informaþia consideratã corectã
Denumirea rubricii

Conþinutul

2

3

1

4

Semnãtura emitentului

Semnãtura autorizatã ºi ºtampila bãncii
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Modul de completare
Rubrica ”Nr.Ò
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit cererii de cãtre bancã.
Rubrica ”DataÒ
Se completeazã cu data la care se acceptã cererea.
Rubricile ”pentru lunaÒ ºi ”anulÒ
Se completeazã cu luna ºi anul pentru care s-a transmis informaþia de risc bancar.

Zona 1
Rubrica ”Persoana recenzatãÒ
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completã a persoanei recenzate care a emis
cererea.
Rubrica ”Codul de identificareÒ
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul þãrii care a emis paºaportul, precum ºi cu
seria acestuia.

Zona 2
Rubrica ”DenumireaÒ
Se completeazã cu denumirea completã a bãncii la care se depune cererea.
Rubrica ”CodulÒ
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naþionalã a României unitãþii bancare la
care se depune cererea.

Zona 3
Rubrica 1 ”Codul de identificare a persoanei recenzate/Numãrul atribuit de C.R.B.Ò
Se completeazã cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numãrul atribuit de
Centrala Riscurilor Bancare riscului pentru care se solicitã concilierea.
Rubrica 2 ”Informaþia contestatã Ñ Denumirea rubriciiÒ
Se completeazã cu denumirea rubricii în care se semnaleazã presupusa eroare.
Rubrica 3 ”Informaþia contestatã Ñ ConþinutulÒ
Se completeazã cu informaþia de risc bancar consideratã eronat înregistratã în baza de date
a Centralei Riscurilor Bancare, indicatã prin rubricile 1 ºi 2.
Rubrica 4 ”Informaþia consideratã corectãÒ
Se completeazã de cãtre persoana recenzatã care a iniþiat concilierea cu informaþia de risc
bancar presupusã corectã.
Prin ”Semnãtura emitentuluiÒ se înþelege semnãtura persoanei fizice sau semnãtura reprezentantului persoanei juridice ºi ºtampila însoþitoare.
Prin ”Semnãtura autorizatã ºi ºtampila bãnciiÒ se înþelege semnãtura reprezentantului bãncii
ºi ºtampila însoþitoare, care certificã identitatea persoanei care emite cererea.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind cerinþele minime pentru navele maritime care transportã
mãrfuri periculoase sau poluante
Ministrul transporturilor,
în temeiul art. 11 lit. k), r) ºi t) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 din Ordonanþa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaþia civilã, al art. 3 pct. 15 ºi 17 ºi
al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Operatorii sau comandanþii navelor maritime care intrã/ies în/din apele sau porturile româneºti ºi
care transportã mãrfuri periculoase sau poluante în vrac ori
în formã ambalatã, precum ºi expeditorii unor astfel de
mãrfuri sunt obligaþi sã respecte cerinþele minime prevãzute
în prezentul ordin.
(2) Prevederile prezentului ordin nu se aplicã:
a) navelor militare ºi navelor oficiale utilizate în scopuri
necomerciale;
b) buncherelor, proviziilor ºi echipamentului utilizat la
bordul navelor.
Art. 2. Ñ În sensul prezentului ordin, termenii utilizaþi au
urmãtoarele semnificaþii:
a) Convenþia SOLAS Ñ Convenþia internaþionalã din
1974 pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe mare, încheiatã la
Londra la 1 noiembrie 1974, modificatã ºi completatã prin
Protocolul din 1988, cu amendamentele ulterioare, la care
România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat
nr. 80/1979;
b) Convenþia MARPOL 73/78 Ñ Convenþia internaþionalã
din 1973 pentru prevenirea poluãrii de cãtre nave, modificatã prin Protocolul din 1978 privind Convenþia
internaþionalã din 1973 pentru prevenirea poluãrii de cãtre
nave, încheiat la Londra la 17 februarie 1978, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin Legea
nr. 6/1993;
c) Codul IMDG Ñ Codul maritim internaþional de mãrfuri
periculoase, adoptat prin Rezoluþia A.716(17) a Organizaþiei
Maritime Internaþionale (OMI) la 6 noiembrie 1991, la care
face trimitere cap. VII din Convenþia SOLAS, cu amendamentele adoptate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin;
d) Codul INF Ñ Codul internaþional pentru siguranþa
transportului de combustibil nuclear iradiat, plutoniu ºi
deºeuri puternic radioactive la bordul navelor, adoptat prin
Rezoluþia MSC.88(71) a CSM al OMI la 27 mai 1999 ºi
introdus în Convenþia SOLAS la cap. VII partea D prin
Rezoluþia MSC.87(71), adoptatã la 27 mai 1999;
e) Codul IBC Ñ Codul internaþional pentru construcþia ºi
echiparea navelor care transportã produse chimice pericu-

loase în vrac, adoptat de CSM al OMI prin Rezoluþia
MSC.4(48) ºi devenit obligatoriu prin prevederile Convenþiei
SOLAS, cap. VII, adoptat ºi de Comitetul pentru Protecþia
Mediului Marin (CPMM) al OMI prin Rezoluþia MEPC.19(22)
ºi devenit obligatoriu prin prevederile Convenþiei MARPOL
73/78, anexa nr. II, pentru navele-cisternã care transportã
mãrfuri chimice periculoase, construite la sau dupã 1 iulie
1986, cu amendamentele adoptate pânã la data intrãrii în
vigoare a prezentului ordin;
f) Codul BCH Ñ Codul pentru construcþia ºi echiparea
navelor care transportã produse chimice periculoase în
vrac, adoptat de CPMM al OMI prin Rezoluþia
MEPC.20(22), ºi de CSM prin Rezoluþia MSC.9(53), devenit
obligatoriu prin prevederile Convenþiei MARPOL 73/78,
anexa nr. II, pentru navele-cisternã care transportã mãrfuri
chimice periculoase, construite înainte de 1 iulie 1986, cu
amendamentele adoptate pânã la data intrãrii în vigoare a
prezentului ordin;
g) Codul IGC Ñ Codul internaþional pentru construcþia ºi
echiparea navelor care transportã gaze lichefiate în vrac,
adoptat de CSM al OMI prin Rezoluþia MSC.5(48) ºi devenit obligatoriu prin prevederile Convenþiei SOLAS, cap. VII,
pentru navele care transportã gaze, construite la sau dupã
1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate pânã la data
intrãrii în vigoare a prezentului ordin;
h) operator Ñ proprietarii, navlositorii, managerii ºi
agenþii de nave;
i) navã Ñ orice navã maritimã pentru transport de
marfã, petrolier, navã-cisternã pentru transport de substanþe
chimice sau gaze lichefiate ori navã de pasageri având ca
destinaþie un port românesc sau care iese dintr-un port
românesc ºi care transportã mãrfuri periculoase sau poluante în vrac ori sub formã ambalatã;
j) mãrfuri periculoase Ñ mãrfurile clasificate în Codul
IMDG, inclusiv materialele radioactive cuprinse în Codul
INF, mãrfurile clasificate la cap. 17 al Codului IBC ºi la
cap. 19 al Codului IGC;
k) mãrfuri poluante Ñ desemneazã hidrocarburile, substanþele lichide nocive ºi substanþele dãunãtoare, astfel cum
sunt definite în Convenþia MARPOL 73/78;
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l) expeditor Ñ orice persoanã prin care sau în numele
cãreia ori în folosul cãreia a fost încheiat un contract de
transport de mãrfuri pe mare cu un cãrãuº;
m) VTS Ñ Port Control Ñ serviciul de urmãrire a traficului de nave.
Art. 3. Ñ (1) Mãrfurile periculoase sau poluante vor fi
oferite pentru transport ºi vor fi acceptate la bordul navei
numai dacã sunt însoþite de o declaraþie scrisã, care se
prezintã comandantului sau operatorului navei ºi care va
conþine: denumirile tehnice corecte ale mãrfurilor periculoase sau poluante; numerele conform codificãrii Naþiunilor
Unite (UN), atunci când ele existã; clasele OMI de periculozitate în conformitate cu codurile IMDG, IBC sau BCH,
dupã caz, ºi IGC ºi, dacã este cazul, clasa navei în conformitate cu Codul INF; cantitãþile de astfel de mãrfuri ºi,
dacã acestea sunt încãrcate în cisterne sau în containere
de marfã, mãrcile lor de identificare.
(2) Obligaþia de a prezenta comandantului sau operatorului navei declaraþia prevãzutã la alin. (1) ºi de a se asigura cã încãrcãtura oferitã pentru transport este aceeaºi cu
cea declaratã revine expeditorului mãrfurilor periculoase sau
poluante.
Art. 4. Ñ (1) Operatorul sau comandantul unei nave
care iese dintr-un port românesc trebuie sã comunice în
scris cãpitãniei de port, înaintea plecãrii navei, toate
informaþiile prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
(2) Operatorul sau comandantul unei nave care are ca
destinaþie un port românesc sau ancoreazã în apele teritoriale ale României trebuie, ca o condiþie pentru intrarea în
port sau pentru ancorare, ca la plecarea din portul de
încãrcare sã comunice cãpitãniei primului port românesc de
destinaþie sau în care se face ancorarea toate informaþiile
prevãzute în anexa nr. 1.
(3) Orice modificare faþã de momentul în care s-au
transmis informaþiile prevãzute în anexa nr. 1 va fi comunicatã imediat cãpitãniei de port la care au fost transmise
informaþiile iniþiale.
(4) Prevederile alin. (1) ºi (2) nu se aplicã navelor care
efectueazã servicii cu program regulat care dureazã mai
puþin de o orã. Pentru cazuri temeinic justificate,
Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C., denumit în continuare I.N.C., poate extinde aceastã perioadã. În toate cazurile aceste nave vor face comunicãrile prevãzute la alin. (1)
ºi (2) la solicitarea I.N.C.
(5) Navele care intrã sau ies dintr-un port românesc trebuie:
a) sã utilizeze VTS Ñ Port Control, acolo unde acesta
existã;
b) sã foloseascã piloþi, indiferent de tonajul navelor.
Art. 5. Ñ În caz de accident sau de incident pe mare,
care prezintã un pericol pentru litoralul sau pentru apele

teritoriale româneºti, comandantul navei implicate trebuie sã
îl notifice imediat, transmiþând prin staþia de radiocoastã, pe cel puþin una dintre frecvenþele alocate
comunicaþiilor de apel, pericol ºi salvare, de 500 kHz,
2.182 kHz sau 156,800 MHz, informaþii privind caracteristicile incidentului, precum ºi informaþiile prevãzute în anexa
nr. 1.
Art. 6. Ñ Notificãrile ºi informaþiile ce trebuie furnizate
în conformitate cu prevederile art. 4 ºi 5 nu vor prejudicia
cerinþele existente, impuse de convenþiile internaþionale la
care România este parte.
Art. 7. Ñ (1) Comandantul navei trebuie sã completeze
cu date reale ºi exacte o listã de verificare în conformitate
cu anexa nr. 2 la prezentul ordin, pe care o va pune la
dispoziþie pilotului pentru informare ºi o va preda cãpitãniei
de port la controlul efectuat la sosire, respectiv la plecare.
(2) Piloþii angajaþi pentru acostarea, plecarea de la cheu
sau manevrarea navelor trebuie sã informeze imediat
cãpitãnia de port ori de câte ori constatã cã existã deficienþe care pot afecta navigaþia în siguranþã a navei.
Art. 8. Ñ Operatorul serviciului de comunicaþii de apel,
pericol ºi salvare va comunica prin staþia de radio-coastã,
în cadrul zonelor corespunzãtoare, orice incident notificat
conform art. 5 ºi informaþii cu privire la orice navã care
prezintã un pericol pentru navigaþie. Aceste informaþii vor fi
transmise, în mod obligatoriu, cãpitãniei de port cea mai
apropiatã de zona incidentului, precum ºi I.N.C.
Art. 9. Ñ (1) Cãpitãnia de port care a fost notificatã în
conformitate cu prevederile art. 4 ºi 8 trebuie sã comunice
aceste informaþii I.N.C. ºi sã verifice dacã VTS Ñ Port
Control, acolo unde acesta existã, a luat în evidenþã
navele care transportã mãrfuri periculoase sau poluante ºi
dacã a marcat corespunzãtor prezenþa acestora.
(2) I.N.C. va furniza instituþiilor care au sarcini de intervenþie în combaterea poluãrii ºi stingerea incendiilor
informaþiile primite, prevãzute în anexa nr. 1, ºi, prin
cãpitãniile de port, va lua mãsurile necesare privind siguranþa navigaþiei la intrarea, ieºirea ºi la manevrarea navelor
în porturile româneºti.
(3) I.N.C. va lua mãsurile corespunzãtoare pentru a furniza informaþii la cerere, în orice moment, pentru raþiuni de
siguranþã, autoritãþilor competente ale altor state.
Art. 10. Ñ I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 11. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 12. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 11 octombrie 1999.
Nr. 581.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999

23

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999

25

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999

27

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, referitoare la cesiunea
creanþelor bugetare faþã de debitorii, societãþi comerciale aflate în procedura
reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, supuse executãrii silite
Ministrul finanþelor,
având în vedere dispoziþiile art. 92 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 109 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 ºi ale art. 12 din Hotãrârea Guvernului
nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, referitoare la cesiunea creanþelor bugetare faþã
de debitorii, societãþi comerciale aflate în procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, supuse executãrii silite,
cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.

Art. 2. Ñ Direcþia generalã de colectare a veniturilor
statului ºi de aplicare a executãrii silite, Direcþia generalã a
trezoreriei, Direcþia generalã juridicã, direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi
a municipiului Bucureºti ºi unitãþile subordonate vor lua
mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 15 noiembrie 1999.
Nr. 1.376.

ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, referitoare la cesiunea
creanþelor bugetare faþã de debitorii, societãþi comerciale aflate în procedura reorganizãrii judiciare
ºi a falimentului, supuse executãrii silite
Art. 1. Ñ Creanþele bugetare reprezentând impozite,
taxe, majorãri de întârziere, penalitãþi, amenzi, precum ºi
orice alte sume ce reprezintã venituri ale bugetului de stat,
denumite în continuare creanþe bugetare, faþã de debitorii,
societãþi comerciale aflate în procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, pornitã conform reglementãrilor specifice în materie, pot fi cesionate, parþial sau total, altor
persoane juridice.

Art. 2. Ñ În înþelesul prezentelor norme metodologice,
termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) debitor cedat însemanã debitorul societate comercialã
aflat în procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului,
care are obligaþii bugetare restante;
b) cedent înseamnã unitatea teritorialã subordonatã
Ministerului Finanþelor, în care debitorul cedat îºi are sediul
social ori unde este luat în evidenþã fiscalã ca plãtitor;
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c) cesionar însemanã persoana juridicã ce
dobândeºte creanþa bugetarã de la cedent prin cesiune
de creanþã;
d) cesiune de creanþã însemanã convenþia de cesiune
de creanþã, prin care cedentul transmite creanþa sa bugetarã cesionarului;
e) valoare nominalã a creanþei bugetare cesionate
înseamnã valoarea totalã (debite, majorãri de întârziere ºi
majorãri aferente acestora, precum ºi penalitãþi) a obligaþiei
bugetare restante, datoratã de cãtre debitorul cedat la data
încheierii convenþiei de cesiune de creanþã.
Art. 3. Ñ Persoana juridicã ce doreºte sã preia, total
sau parþial, obligaþiile bugetare ale debitorilor prevãzuþi la
art. 1 trebuie sã depunã la sediul cedentului o cerere de
cesiune de creanþã, din care sã rezulte:
a) datele de identificare a cesionarului (denumirea,
forma de organizare, adresa sediului social, codul fiscal,
numãrul de înmatriculare la registrul comerþului);
b) informaþii care sã ateste bonitatea cesionarului (cifra
de afaceri, furnizori neachitaþi, debite bancare, profitul
mediu anual, debite restante faþã de bugetul de stat, precum ºi eventualele debite restante faþã de celelalte
bugete);
c) modul ºi perioada în care poate sã facã plata;
d) documente din care sã rezulte valoarea ºi natura
garanþiilor reale oferite.
În sprijinul cererii vor fi depuse copii certificate de pe
urmãtoarele documente, din care sã rezulte veridicitatea
celor prezentate în cerere, cum sunt:
a) actul constitutiv al societãþii comerciale;
b) certificatul de înmatriculare la registrul comerþului;
c) certificatul de cod fiscal;
d) ultimul bilanþ ºi ultima balanþã de verificare;
e) orice alt document considerat necesar ºi util în
susþinerea cererii de cesiune de creanþã.
Art. 4. Ñ Cererea de cesiune de creanþã, însoþitã de
documentele prezentate de cesionar, precum ºi referatul ºi
propunerea de cesionare a creanþei bugetare ale organului
fiscal teritorial (cedentul) se înainteazã direcþiei generale a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi
a municipiului Bucureºti pentru aprobarea încheierii convenþiei de cesiune de creanþã.
Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã ºi a municipiului Bucureºti va preciza condiþiile în care se va încheia convenþia de cesiune
de creanþã: valoarea nominalã a creanþei bugetare cesionate, condiþiile de platã, nivelul ºi natura garanþiilor pe care
trebuie sã le prezinte cesionarul.
În cazul în care valoarea nominalã a creanþei bugetare
cesionate este de pânã la un miliard lei, direcþia generalã
a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã
ºi a municipiului Bucureºti, dupã primirea documentaþiei
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potrivit prevederilor alin. 1, aprobã încheierea convenþiei de
cesiune de creanþã, stabilind condiþiile menþionate la alin. 2.
În cazul în care valoarea nominalã a creanþei bugetare
cesionate depãºeºte un miliard lei, direcþia generalã a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã
ºi a municipiului Bucureºti, dupã primirea documentaþiei
potrivit prevederilor alin. 1, solicitã avizul Direcþiei generale
de colectare a veniturilor statului ºi de aplicare a executãrii
silite ºi Direcþiei generale juridice din cadrul Ministerului
Finanþelor.
Dupã primirea avizului direcþia generalã a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã ºi a
municipiului Bucureºti procedeazã conform prevederilor
alin. 3.
Art. 5. Ñ Soluþionarea cererii de cesiune de creanþã se
face în cel mult 30 de zile de la data depunerii acesteia la
sediul cedentului.
Art. 6. Ñ Transmiterea creanþelor bugetare se face în
baza convenþiei de cesiune de creanþã încheiate între
cedent ºi cesionar, conform modelului prezentat în anexã.
Art. 7. Ñ Cesionarul devine creditor pentru valoarea
nominalã a creanþei bugetare cesionate; debitorul cedat va
putea opune cesionarului toate excepþiile pe care le putea
invoca împotriva cedentului, cum ar fi: nulitatea, plata, prescripþia.
Art. 8. Ñ Valoarea nominalã a creanþei bugetare cesionate poate fi plãtitã astfel:
a) integral, la data încheierii convenþiei de cesiune de
creanþã;
b) în rate.
În cazul plãþii în rate, prima ratã se va achita la data
încheierii convenþiei de cesiune de creanþã ºi va fi de cel
puþin jumãtate din valoarea nominalã a creanþei bugetare
cesionate. Cealaltã jumãtate a valorii nominale a creanþei
bugetare cesionate poate fi achitatã în rate, în cel mult
2 ani de la data încheierii convenþiei de cesiune de
creanþã (ratele pot fi lunare sau trimestriale).
Art. 9. Ñ Pe perioada plãþii în rate a valorii nominale a
creanþei bugetare cesionate cesionarul va plãti o dobândã
anualã stabilitã la nivelul taxei oficiale a scontului. Dobânda
se achitã o datã cu fiecare ratã. Orice modificare a nivelului taxei oficiale a scontului va fi comunicatã cesionarului
de cãtre cedent, în termen util, înaintea scadenþei ratei ce
urmeazã a fi plãtitã.
Art. 10. Ñ Din momentul încheierii convenþiei de cesiune de creanþã nu se mai calculeazã majorãri de întârziere
în sarcina debitorului cedat.
Art. 11. Ñ Cesionarul va garanta îndeplinirea obligaþiei
asumate printr-o garanþie bancarã (scrisoare de garanþie)
ori printr-o garanþie realã mobiliarã ºi/sau imobiliarã care
trebuie sã fie cel puþin la nivelul sumei rãmase de platã
dupã achitarea primei rate.
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Art. 12. Ñ Contractul de garanþie realã constituie titlu

întocmai ºi la termen a dispoziþiilor cuprinse în convenþie,

executoriu în condiþiile art. 66 din Legea notarilor publici ºi

cesionarul poate fi executat silit de cãtre cedent potrivit

a activitãþii notariale nr. 36/1995. În situaþia în care cesio-

prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind

narul nu îºi achitã ratele la termenele stabilite în convenþia

executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin

de cesiune de creanþã, creditorul cedent poate executa silit

Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile

garanþia adusã de cãtre cesionar.

ulterioare.

Art. 13. Ñ Convenþia de cesiune de creanþã, autentifi-

Art. 14. Ñ Despre încheierea convenþiei de cesiune de

catã pe cheltuiala cesionarului, constituie titlu executoriu

creanþã va fi înºtiinþat judecãtorul-sindic desemnat ºi va fi

pentru obligaþiile asumate de cãtre cesionar, în condiþiile

notificat prin intermediul executorilor judecãtoreºti debitorul

art. 66 din Legea nr. 36/1995, iar în cazul nerespectãrii

cedat.

ANEXÃ
la normele metodologice

CONVENÞIE DE CESIUNE DE CREANÞÃ

Pãrþile
Între organul de executare ........................................................................, în calitate de cedent,
cu sediul în ........................................................................................................................., reprezentat
de ...................................................................., ºi Societatea Comercialã ..............................................,
cu sediul în ..........................................................................., codul fiscal ............................, contul
bancar nr. ......................, numãrul de înregistrare la registrul comerþului ...........................................,
în calitate de cesionar, reprezentat de ........................................................................, a intervenit
prezenta convenþie de cesiune de creanþã.

Obiectul
1. Cedentul se obligã sã transmitã cesionarului valoarea nominalã a creanþei bugetare în
sumã de ............................................................................., constând în (tipuri de impozit ºi majorãri
de întârziere aferente) .................................................., pe care debitorul cedat, Societatea
Comercialã .............................................., o datoreazã cedentului.
2. Cesionarul se obligã sã plãteascã cedentului suma de ..................................., reprezentând
valoarea nominalã a creanþei bugetare cesionate.

Modul de platã
Plata reprezentând valoarea nominalã a creanþei bugetare cesionate se face:
a) integral, la data încheierii convenþiei de cesiune de creanþã;
b) în numãr de .... rate lunare/trimestriale (pe o perioadã de cel mult 2 ani de la data
încheierii prezentei convenþii de cesiune de creanþã), în sumã de ....................................., din care
rata curentã ........................................ ºi dobânda ........................... .
Prima ratã reprezintã cel puþin jumãtate din valoarea nominalã a cesiunii de creanþã.
Dobânda se va calcula în funcþie de nivelul taxei oficiale a scontului la data efectuãrii plãþii
fiecãrei rate.
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Garanþii
Cesionarul se obligã sã garanteze dreptul de creanþã cedat de cedent pânã la concurenþa
sumei rãmase de platã dupã achitarea primei rate.
Garanþia constã în bunuri mobile, imobile ºi/sau scrisoare de garanþie bancarã, conform contractului de garanþie nr. ................ .
În cazul neachitãrii ratelor scadente la termenele prevãzute în prezenta convenþie de cesiune
de creanþã, cedentul va executa silit garanþia adusã de cesionar pânã la concurenþa sumei reprezentând rata neachitatã.
Contractul de garanþie reprezintã titlu executoriu.

Conducãtorul organului de executare,
...............................................................
(semnãtura)
L.S.

Reprezentantul cesionarului,
...............................................................
(semnãtura)
L.S.
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