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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea
modalit„˛ilor de evaluare a pagubelor produse vegeta˛iei forestiere din p„duri
∫i din afara acestora
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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î(7) Œn cazul arborilor sco∫i din r„d„cini, f„r„ a fi
sustra∫i, diametrul arborelui se m„soar„ la 30 cm de la
colet.
(8) Œn cazul arborilor sco∫i din r„d„cini ∫i sustra∫i,
diametrul arborelui se stabile∫te prin calculul mediei
aritmetice a diametrelor a cel pu˛in trei arbori din imediata
apropiere a gropii, diametre m„surate la 30 cm de la sol.
(9) Œn cazul t„ierii de crengi din arbori Ón picioare se ia
Ón considerare cel mai mic diametru.
(10) Œn cazul secuirii arborilor, respectiv Ón cazul cioplirii
circumferin˛ei trunchiului pentru a provoca uscarea acestora,
calculul valorii pagubei ∫i m„surarea diametrului se fac
potrivit prevederilor alin. (1)—(4).“
4. La articolul 6, partea introductiv„ a alineatului (2) ∫i
alineatul (3) vor avea urm„torul cuprins:
î(2) R„spunderea persoanelor cu atribu˛ii de paz„ a
p„durilor, care fac dovada c„ ∫i-au Óndeplinit cu
responsabilitate ∫i cu bun„-credin˛„ obliga˛iile de serviciu ∫i
au luat m„surile necesare pentru evitarea producerii
pagubelor, poate fi limitat„ Ón urm„toarele situa˛ii:
..........................................................................................
(3) Dispozi˛iile alin. (2) se aplic„ de persoana juridic„
angajatoare a persoanei cu atribu˛ii de paz„ a p„durilor
sau de c„tre ∫eful ocolului silvic, Ón cazul Ón care paza se
asigur„ prin ocoale silvice, cu respectarea metodologiei
privind limitarea r„spunderii patrimoniale a personalului de
paz„ a p„durilor, elaborat„ cu consultarea reprezentan˛ilor
proprietarilor de p„duri, ai administratorilor de p„duri,
indiferent de forma de proprietate a acestora. Metodologia
se aprob„ prin ordin al conduc„torului autorit„˛ii publice
centrale care r„spunde de silvicultur„.“
5. Anexa nr. 1 va avea urm„torul cuprins:
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea
modalit„˛ilor de evaluare a pagubelor produse vegeta˛iei
forestiere din p„duri ∫i din afara acestora, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 926 din
15 noiembrie 2006, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Œn Ón˛elesul prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
urm„torii termeni se definesc astfel:
a) pagub„ Ón vegeta˛ia forestier„ din p„duri sau Ón vegeta˛ia
forestier„ din afara p„durii, denumit„ Ón continuare pagub„,
const„ Ón modificarea aspectului, a integrit„˛ii fizice ∫i/sau
a caracteristicilor fiziologice ale arborelui/arborilor ori ale
arboretului/planta˛iei/regener„rii naturale, dup„ caz, rezultat„
prin t„ierea, degradarea, distrugerea, scoaterea din r„d„cini
a arborilor, puie˛ilor sau l„starilor, t„ierea cr„cilor arborilor
Ón picioare, urmate ori nu de Ónsu∫irea acestora, Ón condi˛ii
ilegale;
b) l„stari/puie˛i — arbori cu diametrul la colet sub 2 cm;
c) pomi de Cr„ciun — arbori din speciile brad, molid sau
alte r„∫inoase cu diametrul la colet cuprins Óntre 2,1 ∫i
12 cm.“
2. Alineatul (6) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
î(6) Œn cazul Ón care forma sec˛iunii arborelui sau a
cioatei nu este circular„, diametrul se determin„ conform
prevederilor alin. (3)—(5), ca medie a dou„ diametre
perpendiculare, determinate pentru cercul circumscris
conturului sec˛iunii cioatei, tangent la contur Ón punctele de
m„surare diametral opuse.“
3. La articolul 3, dup„ alineatul (6) se introduc patru noi
alineate, alineatele (7)—(10), cu urm„torul cuprins:

îANEXA Nr. 1
VOLUMELE UNITARE

∫i valoarea factorului «k»*) pentru prejudiciile Ónregistrate la arbori, pe specii sau grupe de specii
Nr.
crt.

0

1.
2.
3.
4.
5.

Categoria
de diametre
(cm)
1

2,1—4,0
4,1—8,0
8,1—12,0
12,1—16,0
16,1—20,0

R„∫inoase
Volum unitar
(m3/bucat„)

Cvercinee, paltin, frasin, cire∫, sorb

Valoarea
factorului «k»

2

3

4

0,002
0,009
0,040
0,086
0,156

0,035
0,070
0,105
0,140
0,210

0,018
0,036
0,054
0,072
0,108

Volum unitar
(m3/bucat„)
5

0,003
0,010
0,028
0,072
0,150

Valoarea
factorului «k»
6

7

0,070
0,105
0,175
0,227
0,297

0,036
0,054
0,090
0,117
0,153

Alte foioase
Volum unitar
(m3/bucat„)
8

0,001
0,003
0,049
0,078
0,124

Valoarea
factorului «k»
9

10

0,035
0,035
0,035
0,105
0,140

0,018
0,018
0,018
0,054
0,072

*) Valorile din coloanele 3, 6 ∫i 9 se aplic„ pentru calculul prejudiciului c‚nd nu se acord„ limitarea r„spunderii.
Valorile din coloanele 4, 7 ∫i 10 sunt cele p‚n„ la care poate sc„dea valoarea factorului «k», prin aplicarea limit„rii r„spunderii care se
stabile∫te prin ordinul conduc„torului autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„.“
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0

20,1—24,0
24,1—28,0
28,1—32,0
32,1—36,0
36,1—40,0
40,1—44,0
44,1—48,0
48,1—52,0
52,1—56,0
56,1—60,0
60,1—64,0
64,1—68,0
68,1—72,0
72,1—76,0
76,1—80,0
>80,0

2

3

0,245
0,366
0,521
0,713
0,900
1,123
1,364
1,629
1,889
2,162
2,464
2,749
2,989
3,164
3,409
3,583

4

0,227
0,402
0,682
1,015
1,435
1,837
2,362
3,220
3,920
4,655
5,740
6,545
7,227
8,190
8,872
9,450

0,117
0,207
0,351
0,522
0,738
0,945
1,215
1,656
2,016
2,394
2,952
3,366
3,717
4,212
4,563
4,860

5

6

7

8

9

0,266
0,411
0,617
0,866
1,144
1,450
1,782
2,168
2,549
2,981
3,428
3,883
4,362
4,851
5,379
5,934

0,402
0,735
1,015
2,082
3,237
4,322
5,600
7,507
9,380
11,935
15,260
17,745
20,475
24,517
27,877
30,975

0,207
0,378
0,522
1,071
1,665
2,223
2,880
3,861
4,824
6,138
7,848
9,126
10,530
12,609
14,337
15,930

0,217
0,332
0,508
0,720
0,976
1,271
1,602
1,994
2,411
2,892
3,390
3,960
4,552
5,161
5,763
6,419

0,175
0,280
0,525
0,892
1,400
1,872
2,397
3,220
4,340
5,775
7,630
9,362
11,200
13,702
15,592
17,587

10

0,090
0,144
0,270
0,459
0,720
0,963
1,233
1,656
2,232
2,970
3,924
4,815
5,760
7,047
8,019
9,045
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI
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Bucure∫ti, 2 aprilie 2007.
Nr. 84.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea
modalit„˛ilor de evaluare a pagubelor produse vegeta˛iei
forestiere din p„duri ∫i din afara acestora
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalit„˛ilor de evaluare
a pagubelor produse vegeta˛iei forestiere din p„duri ∫i din afara acestora ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 30 martie 2007.
Nr. 367.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea alin. (3) ∫i (4) ale art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.849/2006
privind aprobarea particip„rii Rom‚niei la festivalul EUROPALIA. EUROPA,
Bruxelles, octombrie 2007 — februarie 2008
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

el

or
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ce

Externe, drept contribu˛ie financiar„ a Rom‚niei, c„tre
funda˛ia EUROPALIA, pentru organizarea festivalului
EUROPALIA. EUROPA Ón anul 2007.
(4) Pentru plata contribu˛iei financiare prev„zute la
alin. (3), suma aferent„ acestei contribu˛ii se va asigura din
bugetul aprobat pe anul 2007 Ministerului Afacerilor
Externe.“

an

Articol unic. — Alineatele (3) ∫i (4) ale articolului 2 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.849/2006 privind aprobarea
particip„rii Rom‚niei la festivalul EUROPALIA. EUROPA,
Bruxelles, octombrie 2007 — februarie 2008, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.039 din
28 decembrie 2006, se modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:
î(3) Se aprob„ plata echivalentului Ón lei al sumei de
maximum 100.000 euro de c„tre Ministerul Afacerilor
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul interimar al afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Bucure∫ti, 28 martie 2007.
Nr. 325.
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HOT√R¬RE
privind aprobarea realiz„rii de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice,
Ón colaborare cu Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale,
a re˛elei securizate de comunica˛ii de arie extins„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ realizarea de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice, Ón colaborare cu Serviciul de
Telecomunica˛ii Speciale, a re˛elei securizate de comunica˛ii
de arie extins„.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice are obliga˛ia de a
utiliza re˛eaua constituit„ potrivit prevederilor art. 1, Ón
conformitate cu normele tehnice pe care le va emite Ón
termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri, cu consultarea Serviciului de
Telecomunica˛ii Speciale, ∫i de a pl„ti serviciile de
comunica˛ii achizi˛ionate de pe pia˛a public„ de care
beneficiaz„.
Art. 3. — Se autorizeaz„ Serviciul de Telecomunica˛ii
Speciale s„ achizi˛ioneze servicii de comunica˛ii de pe
pia˛a public„, Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea

contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor de
concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 337/2006, pentru Ministerul Finan˛elor
Publice, ∫i s„ gestioneze re˛eaua constituit„ conform
cerin˛elor beneficiarului.
Art. 4. — (1) Modul de recuperare a costurilor pentru
serviciile prev„zute la art. 3, precum ∫i orice alte detalii se
stabilesc prin protocol Óncheiat Óntre Ministerul Finan˛elor
Publice ∫i Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale.
(2) Clauzele protocolului se pot renegocia anual, la
cererea uneia dintre p„r˛i.
Art. 5. — (1) Costurile pentru serviciile achizi˛ionate
potrivit art. 3 se recupereaz„ de c„tre Serviciul de
Telecomunica˛ii Speciale din bugetul Ministerului Finan˛elor
Publice.
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(2) Cu sumele rezultate Ón urma acestei activit„˛i,
Óncasate Ón cadrul aceluia∫i exerci˛iu financiar, Serviciul de

5

Telecomunica˛ii Speciale reconstituie creditele bugetare
utilizate Ón acest scop.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Directorul Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale,
Marcel Opri∫
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy

ce

Bucure∫ti, 28 martie 2007.
Nr. 326.
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HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului de cooperare
dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
din Rom‚nia ∫i Ministerul de Interne din Republica Italian„,
semnat la Bucure∫ti la 19 decembrie 2006
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20
din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Articol unic. — Se aprob„ Protocolul de cooperare dintre Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul de Interne din Republica
Italian„, semnat la Bucure∫ti la 19 decembrie 2006.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul interimar
al afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 28 martie 2007.
Nr. 327.

PROTOCOL DE COOPERARE
Óntre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul de Interne din Republica Italian„
Av‚nd Ón vedere:
• Acordul de cooperare dintre Ministerul de Interne al Rom‚niei ∫i Ministerul de Interne al Republicii Italiene Ón
lupta Ómpotriva traficului ilicit de substan˛e stupefiante ∫i psihotrope ∫i Ómpotriva criminalit„˛ii organizate, Óncheiat la Roma
la 28 mai 1993;
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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• Acordul dintre Rom‚nia ∫i Republica Italian„ privind readmisia persoanelor aflate Ón situa˛ie ilegal„, semnat la
Bucure∫ti la 4 martie 1997, ∫i Œn˛elegerea pentru aplicarea Acordului dintre Rom‚nia ∫i Republica Italian„ privind
readmisia persoanelor aflate Ón situa˛ie ilegal„, f„cut„ la Bucure∫ti la 15 aprilie 1997;
• Procesul-verbal al Ónt‚lnirii dintre mini∫trii de interne ai Rom‚niei ∫i Republicii Italiene privind m„surile destinate
intensific„rii activit„˛ilor de combatere a criminalit„˛ii organizate, a traficurilor ilicite de stupefiante ∫i a migra˛iei ilegale,
semnat la Bucure∫ti la 15 aprilie 1997;
• Protocolul de cooperare dintre Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
din Rom‚nia ∫i Departamentul Siguran˛ei Publice din Ministerul de Interne din Republica Italian„, semnat la Roma la
7 octombrie 2003,
lu‚nd Ón considerare cerin˛a de a consolida cooperarea Ón domeniul luptei Ómpotriva criminalit„˛ii ∫i Ón sectorul
specific al controlului la frontier„,
respect‚nd legisla˛iile na˛ionale ale ambelor state,
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul de Interne din Republica Italian„, denumite Ón
continuare p„r˛i, convin urm„toarele:

ce
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ARTICOLUL 7

Œn sectorul specific de combatere a migra˛iei ilegale pe
mare, Comandamentul General al G„rzii de Finan˛e ∫i
Comandamentul General al Corpului C„pit„niei Portului, Ón
cadrul respectivelor lor competen˛e institu˛ionale, vor sprijini
Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„ Rom‚ne Ón
stabilirea planurilor de interven˛ie pe mare, precum ∫i Ón
activit„˛ile de asisten˛„.
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ARTICOLUL 2

Cele dou„ p„r˛i se oblig„ s„ deta∫eze, pe baz„ de
reciprocitate, ofi˛eri de leg„tur„ cu competen˛e de
colaborare Ón activit„˛ile de prevenire ∫i combatere a
criminalit„˛ii.

pe

rs
o

Œn scopul prevenirii ∫i reprim„rii activit„˛ilor ilicite ale
criminalit„˛ii rom‚ne Ón Republica Italian„ ∫i ale celei
italiene Ón Rom‚nia vor fi realizate investiga˛ii comune cu
participarea personalului Poli˛iei Rom‚ne Ón cadrul birourilor
italiene de poli˛ie ∫i a personalului Poli˛iei Italiene Ón cadrul
birourilor rom‚ne de poli˛ie.

corespunz„toare pentru personalul Poli˛iei de Frontier„
Rom‚ne, care vor fi asigurate Ón Republica Italian„, Ón
cadrul ∫colii ce va fi destinat„ form„rii ∫i preg„tirii poli˛iilor
str„ine.

an

ARTICOLUL 1

ăr

ARTICOLUL 3

es

tin

at

ex

cl

us
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fo

rm

Vor fi realizate servicii comune pe teritoriul rom‚n, Ón
apropierea frontierelor rom‚ne cu statele ter˛e, ∫i pe
teritoriul italian, Ón apropierea frontierei cu Republica
Austria, prin intermediul Ónfiin˛„rii patrulelor mixte formate
din personal al celor dou„ poli˛ii de frontier„. Œn vederea
eficientiz„rii acestei forme de colaborare, prin intermediul
birourilor na˛ionale competente, personalul italian deta∫at Ón
Rom‚nia va intra Ón posesia informa˛iilor de interes,
disponibile la Centrul interfor˛e elaborare date din Ministerul
de Interne din Republica Italian„.

ARTICOLUL 8

Datele personale, necesare aplic„rii prezentului protocol,
schimbate Óntre p„r˛i, vor fi prelucrate ∫i protejate Ón
conformitate cu prevederile respectivelor legisla˛ii na˛ionale
∫i ale Conven˛iei pentru protejarea persoanelor fa˛„ de
prelucrarea automatizat„ a datelor cu caracter personal,
adoptat„ la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.
ARTICOLUL 9

Ministrul administra˛iei ∫i internelor al Rom‚niei,
Vasile Blaga

Ministrul de interne al Republicii Italiene,
Giuliano Amato

D

Partea italian„ se oblig„ s„ stabileasc„, de comun
acord cu cealalt„ parte, programe de preg„tire

Prezentul protocol va intra Ón vigoare la data primirii
ultimei notific„ri transmise prin intermediul Biroului ata∫atului
pentru afaceri interne rom‚n la Roma, respectiv Oficiului de
leg„tur„ italian la Bucure∫ti, prin care p„r˛ile Ó∫i comunic„
Óndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa Ón
vigoare, ∫i va putea fi modificat, de comun acord, Ón orice
moment. Modific„rile vor produce efecte dup„ Óndeplinirea
procedurilor men˛ionate anterior. Prezentul protocol Ó∫i
Ónceteaz„ valabilitatea ∫i nu mai produce efecte la ini˛iativa
oric„reia dintre p„r˛i, transmis„ prin notificare scris„ tot prin
intermediul Biroului ata∫atului pentru afaceri interne rom‚n
la Roma ∫i Oficiului de leg„tur„ italian la Bucure∫ti, dup„
3 luni de la data primirii notific„rii, f„r„ a prejudicia
activit„˛ile aflate Ón curs de desf„∫urare.
Semnat la Bucure∫ti la 19 decembrie 2006, Ón dou„
exemplare originale, Ón limbile rom‚n„ ∫i italian„, ambele
texte fiind egal autentice.

ARTICOLUL 4

La sf‚r∫itul unei scurte perioade de experimentare a
serviciilor prev„zute Ón articolele precedente ∫i Ón cazul unei
evalu„ri comune pozitive a rezultatelor ob˛inute, va putea fi
prev„zut„ o colaborare similar„ pentru perioade mai lungi,
direct de c„tre organele competente ale celor dou„ p„r˛i.
ARTICOLUL 5

Pentru a favoriza schimbul de cuno∫tin˛e privind
metodele ∫i tehnicile utilizate pentru controlul documentelor
vor fi realizate vizite de exper˛i Ón cadrul principalelor
porturi ∫i aeroporturi na˛ionale italiene.
ARTICOLUL 6
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ROM¬NIEI

BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

REGULAMENT
pentru modificarea Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 4/2004 privind organizarea
∫i func˛ionarea la Banca Na˛ional„ a Rom‚niei a Centralei Riscurilor Bancare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) ∫i ale art. 49 din Legea
nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Ón temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezentul regulament.

publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 739

prev„zute la pct. 1, raportat„ la Centrala Riscurilor Bancare

rs
o

pe

ra

de o persoan„ declarant„ pentru un debitor, persoan„

a

î3. Riscul individual este suma valorilor opera˛iunilor

ite

urm„torul cuprins:

tu

1. La articolul 2, punctul 3 se modific„ ∫i va avea

an

el

din 16 august 2004, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

ce

Na˛ional„ a Rom‚niei a Centralei Riscurilor Bancare,

fiz
i

nr. 4/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea la Banca

2. La articolul 4, litera b) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îb) Registrul creditelor restante (RCR), care este
alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu
informa˛ii de risc bancar referitoare la persoanele recenzate
∫i la creditele restante ale acestora fa˛„ de Óntregul sistem
bancar din Rom‚nia.“
3. La articolul 12 alineatul (2), prima liniu˛„ se modific„
∫i va avea urm„torul cuprins:
î— identificarea persoanelor recenzate ∫i eviden˛ierea,
dup„ caz, a situa˛iilor speciale, conform Legii nr. 85/2006
privind procedura insolven˛ei, cu modific„rile ulterioare;“.
4. La articolul 15, alineatul (1) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Centrala Riscurilor Bancare transmite
lunar fiec„rei persoane declarante, din proprie ini˛iativ„,
informa˛ia referitoare la riscul global pentru debitorii
raporta˛i de aceasta Ón luna respectiv„, la fraudele cu
carduri, precum ∫i informa˛ii despre incidentele de plat„ ale
persoanelor recenzate, utiliz‚nd formularul «Situa˛ia riscului
global privind persoanele recenzate» (F4 A), ∫i informa˛ia
referitoare la grupurile de debitori raportate de persoana
declarant„ Ón luna respectiv„, utiliz‚nd formularul «Situa˛ia
grupurilor de debitori» (F4 C).
Con˛inutul acestor formulare ∫i modul de completare
sunt prezentate Ón anexa nr. 4.“
Art. II. — Formularul F2 A din anexa nr. 2, formularul
F3 A din anexa nr. 3 ∫i formularul F4 A din anexa nr. 4 la
Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 4/2004 se
Ónlocuiesc cu formularele din anexele nr. 1—3 la prezentul
regulament.
Art. III. — Prezentul regulament se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea, I ∫i intr„ Ón vigoare la data de
1 mai 2007.

or

Art. I. — Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei

ii
g

fizic„ sau persoan„ juridic„ nonbancar„, cu condi˛ia s„ fie

rm

ăr

egal„ sau mai mare dec‚t limita de raportare. Riscul

fo

individual reprezint„ expunerea unei institu˛ii de credit fa˛„

in

de un debitor ∫i se determin„ de c„tre persoana

us

iv

declarant„. Pentru calculul riscului individual se iau Ón

ex

cl

considerare at‚t opera˛iunile desf„∫urate de debitor Ón

at

nume propriu, c‚t ∫i cele Ón care debitorul este parte

tin

component„ a unui grup de persoane fizice ∫i/sau juridice

D

es

care reprezint„ un singur debitor.

Componen˛a grupului de persoane fizice ∫i/sau juridice
care reprezint„ un singur debitor, denumit Ón continuare
grup de debitori, se raporteaz„ la Centrala Riscurilor
Bancare. La stabilirea sferei de cuprindere a grupului de
debitori institu˛iile de credit vor avea Ón vedere urm„toarele:
a) criteriile prev„zute Ón norma privind supravegherea
solvabilit„˛ii ∫i expunerilor mari ale institu˛iilor de credit,
pentru includerea persoanelor fizice ∫i/sau juridice Ón
categoria un singur debitor;
b) institu˛ia de credit s„ Ónregistreze expunere fa˛„ de
cel pu˛in una dintre persoanele din grup.“

Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
Bucure∫ti, 9 martie 2007.
Nr. 2.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 — Formularul F2 A la Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004)
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MODUL DE COMPLETARE

precum

constituirea,

regularizarea

∫i

utilizarea

complet„rile ulterioare, astfel:
— cu litera S pentru credite clasificate Ón categoria
standard;
— cu litera O pentru credite clasificate Ón categoria Ón
observa˛ie;
— cu litera B pentru credite clasificate Ón categoria
substandard;
— cu litera I pentru credite clasificate Ón categoria
Óndoielnic;
— cu litera P pentru credite clasificate Ón categoria

ce

pierdere.

fiz
i

Rubrica 5 îActivitatea“

el

or

Se completeaz„ astfel:

an

— Ón cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul

rs
o

CAEN corespunz„tor activit„˛ii principale;

pe

— Ón cazul persoanelor juridice nerezidente, se

a

asimileaz„ un cod CAEN corespunz„tor activit„˛ii principale;

tu

ite

— Ón cazul persoanelor fizice, cu codul 00.

ii
g

ăr

rm

fo

in

iv

us

cl

ex

at

tin

es

D

∫i

provizioanelor specifice de risc de credit, cu modific„rile ∫i

ra

Rubrica îNr.“
Se completeaz„ prin Ónscrierea unui num„r unic, atribuit
formularului completat de c„tre institu˛ia de credit.
Rubrica îData“
Se completeaz„ cu data la care se emite formularul.
Rubricile îpentru luna“ ∫i îanul“
Se completeaz„ cu luna ∫i anul pentru care se
transmite informa˛ia de risc bancar.
Rubrica îPersoana declarant„“
Se completeaz„ cu denumirea persoanei declarante care
transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.)
Rubrica îCod“
Se completeaz„ cu codul bancar atribuit de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei persoanei declarante care transmite
formularul la C.R.B.
Rubrica 0 îNr. crt.“
Se completeaz„ cu num„rul de ordine al liniei din
formular.
Rubrica 1 îDebitor — Codul de identificare“
Se completeaz„ astfel:
a) Ón cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic
de Ónregistrare;
b) Ón cazul persoanelor care exercit„ profesii Ón baza
unor legi speciale ∫i care nu au cod unic de Ónregistrare,
cu codul numeric personal;
c) Ón cazul persoanelor fizice rom‚ne, cu codul numeric
personal;
d) Ón cazul persoanelor fizice str„ine, cu codul ˛„rii care
a emis pa∫aportul, precum ∫i cu seria acestuia;
e) Ón cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul
˛„rii, precum ∫i cu codul de Ónregistrare din ˛ara de origine.
Rubrica 2 îDebitor — Numele/Denumirea“
Se completeaz„ cu numele sau denumirea complet„ a
debitorului.
Rubrica 3 îSitua˛ie special„“
Se completeaz„ Ón cazul Ón care debitorul se g„se∫te Ón
una din situa˛iile prev„zute Ón Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven˛ei, cu modific„rile ulterioare, astfel:
— cu litera R — Ón cazul Ón care debitorul se afl„ Ón
situa˛ia de reorganizare;
— cu litera L — Ón cazul Ón care debitorul se afl„ Ón
situa˛ia de lichidare.
Œn cazul Ón care debitorul nu se afl„ Ón niciuna dintre
situa˛iile de mai sus, se va completa cu litera N.
Rubrica 4 îŒncadrare debitor“
Se completeaz„ cu Óncadrarea debitorului potrivit
categoriei de clasificare a creditelor, Ón conformitate cu
prevederile Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor ∫i plasamentelor,

Rubrica 6 îForma de proprietate“
Se completeaz„ astfel:
— Ón cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul

corespunz„tor din nomenclatorul îForme de proprietate“
elaborat de Ministerul Finan˛elor Publice;
— Ón cazul persoanelor juridice nerezidente, se
asimileaz„ un cod corespunz„tor din nomenclatorul îForme
de proprietate“ elaborat de Ministerul Finan˛elor Publice;
— Ón cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
Rubrica 7 îﬁara“
Se completeaz„ astfel:
— Ón cazul persoanelor juridice rezidente ∫i al
persoanelor fizice rom‚ne, cu codul Rom‚niei;
— Ón cazul persoanelor fizice str„ine ∫i al persoanelor
juridice nerezidente, cu codul ˛„rii care a emis pa∫aportul,
respectiv al ˛„rii Ón care este Ónregistrat„ persoana juridic„.
Rubrica 8 îJude˛ul“
Se completeaz„ cu codul numeric al jude˛ului Ón care
debitorul — persoan„ juridic„ rezident„ este Ónregistrat la
oficiul registrului comer˛ului sau Ón care domiciliaz„ debitorul —
persoan„ fizic„.
Rubrica 9 îTipul raport„rii“
Se completeaz„ astfel:
— cu litera S, Ón cazul Ón care debitorul raportat anterior
nu mai Óndepline∫te condi˛ia de raportare;
— cu litera N, Ón cazul Ón care debitorul Óndepline∫te
condi˛ia de raportare.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Persoana acreditat„
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pentru luna ................. anul ...............

FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE*)

D

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 — Formularul F3 A la Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004)
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MODUL DE COMPLETARE

Se completeaz„ cu data la care se completeaz„
formularul.
Rubricile îpentru luna“ ∫i îanul“
Se completeaz„ cu luna ∫i anul pentru care se
transmite informa˛ia de risc bancar.
Rubrica îPersoana declarant„“
Se completeaz„ cu denumirea persoanei declarante care
transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.)
Rubrica îCod“
Se completeaz„ cu codul bancar atribuit de Banca

el

Na˛ional„ a Rom‚niei persoanei declarante care transmite

ce

Rubrica îData“

fiz
i

Se completeaz„ prin Ónscrierea unui num„r unic, atribuit
formularului completat de institu˛ia de credit.

Rubrica 6 îData scaden˛ei“
Se completeaz„ cu data p‚n„ la care creditul trebuie
rambursat integral sau cu data Óncet„rii angajamentului
institu˛iei de credit.
Rubrica 7 îCodul riscului“
Se completeaz„ cu un cod format din 4 pozi˛ii, care
corespund garan˛iilor, tipului riscului, termenului de acordare
∫i comportamentului creditului, aferente creditelor acordate
∫i/sau angajamentelor asumate, astfel:
— pozi˛ia 1 — garan˛ii:
A — garan˛ii primite de la institu˛iile administra˛iei
publice ∫i asimilate;
B — garan˛ii primite de la societ„˛i de asigurare ∫i
capitalizare;
C — garan˛ii primite de la clientela financiar„;
D — ipoteci imobiliare;
E — gajuri cu deposedare;
F — gajuri f„r„ deposedare;
G — alte garan˛ii primite de la clientel„;
H — f„r„ garan˛ii;
I — depozite colaterale.
Œn cazul Ón care pentru un credit s-au constituit mai
multe tipuri de garan˛ii, se vor completa toate codurile
acestora Ón ordinea descresc„toare a ponderii fiec„reia.
— pozi˛ia 2 — tipul riscului:
A — credite comerciale;
B — credite de trezorerie;
C — credite de export;
D — credite pentru echipament;
E — credite pentru bunuri imobiliare;
F — alte credite;
G — obliga˛iuni;
H — angajamente asumate Ón numele debitorului fa˛„
de o persoan„ fizic„ sau persoan„ juridic„ nonbancar„;
I — angajamente asumate Ón numele debitorului fa˛„ de
o alt„ institu˛ie de credit;
J — depozite de garan˛ii v„rsate pentru opera˛iuni cu
instrumente financiare derivate;
— pozi˛ia 3 — termenul de acordare:
A — credite ∫i angajamente pe termen scurt (p‚n„ la
12 luni);
B — credite ∫i angajamente pe termen mediu (1—5 ani);
C — credite ∫i angajamente pe termen lung (peste
5 ani);
— pozi˛ia 4 — comportament credit:
C — credit;
L — linie de credit;
CF — credit acordat persoanelor fizice pentru nevoi
personale;

or

Rubrica îNr.“

Se completeaz„ cu num„rul de ordine al liniei din
Rubrica 1 îCodul unit„˛ii“

ra

Se completeaz„ cu codul bancar atribuit de Banca

tu

ite

a

formular.

pe

Rubrica 0 îNr. crt.“

rs
o

an

formularul la C.R.B.

fo

Rubrica 2 îCodul de identificare a debitorului“

rm

ăr

care a acordat creditul sau ∫i-a asumat angajamentul.

ii
g

Na˛ional„ a Rom‚niei unit„˛ii teritoriale a institu˛iei de credit

iv

in

Se completeaz„ astfel:

us

a) Ón cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic

ex

cl

de Ónregistrare;

at

b) Ón cazul persoanelor care exercit„ profesii Ón baza

tin

unor legi speciale ∫i care nu au cod unic de Ónregistrare,

es

cu codul numeric personal;

D

c) Ón cazul persoanelor fizice rom‚ne, cu codul numeric
personal;
d) Ón cazul persoanelor fizice str„ine, cu codul ˛„rii care
a emis pa∫aportul, precum ∫i cu seria acestuia;
e) Ón cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul
˛„rii, precum ∫i cu codul de Ónregistrare din ˛ara de origine.
Rubrica 3 îSume acordate“
Se completeaz„ cu suma reprezent‚nd creditul acordat
sau angajamentul asumat conform contractului.
Rubrica 4 îValuta“
Se completeaz„ cu codul valutei Ón care a fost acordat
creditul.
Rubrica 5 îData acord„rii“
Se completeaz„ cu data la care Óncepe derularea
contractului de credit sau cu data la care institu˛ia de credit
Ó∫i asum„ angajamentul.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Se completeaz„ cu un num„r de identificare unic,
atribuit de C.R.B. la prima raportare a riscului respectiv, ∫i
se utilizeaz„ pentru toate raport„rile ulterioare ale
persoanei declarante.
Rubrica 9 îSume datorate“
— pozi˛ia 1 — sume datorate — utilizate
Se completeaz„ astfel:
— pentru obliga˛iuni, cu valoarea de achizi˛ie;
— pentru tipurile de risc A—F ∫i J, cu sumele Ónscrise
Ón conturile de bilan˛ aferente ultimei zile a lunii pentru
care se face raportarea;
— pentru angajamentele asumate de c„tre institu˛ia de
credit, cu cifra 0 (zero).

or

Œn aceste sume sunt incluse ∫i sumele restante.

ce

Rubrica 8 îNum„rul atribuit de C.R.B.“

— cu litera D — Ón situa˛ia Ón care ratele sunt pl„tite
cu o Ónt‚rziere Óntre 61—90 zile inclusiv;
— cu litera E — Ón situa˛ia Ón care ratele sunt pl„tite
cu Ónt‚rziere de peste 90 de zile;
— cu litera X — creditele scoase Ón afara bilan˛ului.
Rubrica 12 îTipul raport„rii“
Se completeaz„ astfel:
— cu litera S — pentru riscuri care se ∫terg;
— cu litera N — pentru riscuri care nu se ∫terg ∫i
pentru creditele care au fost suplimentate ∫i care se
raporteaz„ ca fiind credite noi;
— cu litera D — pentru creditele care au fost
ree∫alonate ∫i care se raporteaz„ ca fiind credite noi;
— cu litera A — pentru creditele transferate la
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ∫i care se
consider„ riscuri ce se ∫terg; pentru aceste credite se
transmite ∫i suma transferat„.
Rubrica 13 îIdentificator“
Se completeaz„, op˛ional, cu un cod atribuit de institu˛ia
de credit.
Rubrica îRISC INDIVIDUAL“ se ob˛ine prin Ónsumarea
totalurilor rubricilor 9.1 ∫i 9.2.
Se completeaz„, pentru fiecare debitor, cu totalul
sumelor din coloana 9.
Rubrica îTOTAL SUME RESTANTE“
Se completeaz„, pentru fiecare debitor, cu totalul
sumelor din coloana 10.
Œn cazul creditelor acordate ∫i angajamentelor asumate
Ón valut„, se raporteaz„ echivalentul Ón lei al acestora, la
cursurile pie˛ei valutare comunicate de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, utilizate pentru Ónchiderea situa˛iilor financiare ale
lunii pentru care se face raportarea.
Œn cazul creditelor ∫i angajamentelor unui debitor
raportat pentru prima dat„ la C.R.B. ∫i Ón cazul creditelor
∫i angajamentelor acordate unei persoane recenzate Ón
luna pentru care se face raportarea, trebuie completate
toate rubricile formularului, mai pu˛in rubrica 13
îIdentificator“, care se completeaz„ op˛ional, ∫i rubrica 8
îNum„r atribuit de C.R.B.“, care se completeaz„ de C.R.B.
∫i care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A,
persoanelor declarante care le-au raportat.
Œn cazul creditelor ∫i angajamentelor care au fost
raportate anterior ∫i care nu au f„cut obiectul unei
proceduri de ∫tergere, se completeaz„ rubricile 8—13.
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LF — linie de credit acordat„ persoanelor fizice pentru
nevoi personale.
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— pentru tipurile de risc A—F care func˛ioneaz„ ca o
linie de credit, cu sumele eviden˛iate Ón afara bilan˛ului ca
plafon neutilizat sau cu tran∫ele creditelor eviden˛iate
extrabilan˛ier;
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Se completeaz„ astfel:
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— pozi˛ia 2 — sume datorate — neutilizate.
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— pentru tipurile de risc H ∫i I, cu sumele eviden˛iate
Ón afara bilan˛ului ca angajamente asumate de institu˛ia de
credit;
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— pentru obliga˛iuni, cu cifra 0 (zero);
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— pentru depozite de garan˛ii v„rsate pentru opera˛iuni
cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).
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Rubrica 10 îSume restante“
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Se completeaz„ cu sumele scadente nerambursate
aferente creditului respectiv Ónscrise Ón eviden˛ele contabile
Ón ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
Pentru angajamentele asumate de c„tre institu˛ia de
credit aceast„ rubric„ se completeaz„ cu cifra 0 (zero).
Rubrica 11 îServiciul datoriei“
Se completeaz„ astfel:
— cu litera A — Ón situa˛ia Ón care ratele sunt pl„tite la
scaden˛„ sau cu o Ónt‚rziere de maximum 15 zile inclusiv;
— cu litera B — Ón situa˛ia Ón care ratele sunt pl„tite
cu o Ónt‚rziere Óntre 16—30 zile inclusiv;
— cu litera C — Ón situa˛ia Ón care ratele sunt pl„tite
cu o Ónt‚rziere Óntre 31—60 zile inclusiv;
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 — Formularul F4 A la Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004)
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MODUL DE COMPLETARE
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— Ón cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul
corespunz„tor din nomenclatorul îForme de proprietate“
elaborat de Ministerul Finan˛elor Publice;
— Ón cazul persoanelor juridice nerezidente se
asimileaz„ un cod corespunz„tor din nomenclatorul îForme
de proprietate“ elaborat de Ministerul Finan˛elor Publice;
— Ón cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
Rubrica îSitua˛ie special„“
Se completeaz„ Ón cazul Ón care debitorul se g„se∫te Ón
una dintre situa˛iile prev„zute Ón Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven˛ei, cu modific„rile ulterioare, astfel:
— cu litera R, Ón cazul Ón care debitorul se afl„ Ón
situa˛ia de reorganizare;
— cu litera L, Ón cazul Ón care debitorul se afl„ Ón
situa˛ia de lichidare.
Œn cazul Ón care debitorul nu se afl„ Ón niciuna dintre
situa˛iile de mai sus, se va completa cu litera N.
Rubrica îŒncadrare debitor pe sistem bancar“
Se completeaz„ cea mai slab„ Óncadrare raportat„
pentru acest debitor, potrivit categoriei de clasificare a
creditelor, Ón conformitate cu prevederile Regulamentului
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 5/2002 privind clasificarea
creditelor ∫i plasamentelor, precum ∫i constituirea,
regularizarea ∫i utilizarea provizioanelor specifice de risc de
credit, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, astfel:
— cu litera S, pentru credite clasificate Ón categoria
standard;
— cu litera O, pentru credite clasificate Ón categoria Ón
observa˛ie;
— cu litera B, pentru credite clasificate Ón categoria
substandard;
— cu litera I, pentru credite clasificate Ón categoria
Óndoielnic;
— cu litera P, pentru credite clasificate Ón categoria
pierdere.
Rubrica îRiscul global“
Se completeaz„ cu totalul sumelor din coloana 9.
Rubrica îInforma˛ii referitoare la fraude cu carduri“
Se completeaz„ cu informa˛iile referitoare la fraudele cu
carduri Ónregistrate Ón baza de date a Centralei Riscurilor
Bancare, astfel:
— num„rul fraudelor cu carduri;
— totalul sumei fraudate.
Rubrica îInforma˛ii referitoare la incidente de plat„“
Se completeaz„ cu informa˛iile referitoare la incidentele
de pl„˛i Ónregistrate Ón baza de date a Centralei Incidentelor
de Pl„˛i, astfel:
— num„rul total de incidente pe fiecare instrument, din
care num„rul incidentelor majore;
— perioade de interdic˛ie bancar„.
Informa˛iile referitoare la incidentele de plat„ sunt
aferente zilei anterioare prelucr„rii datelor de c„tre Centrala
Riscurilor Bancare.
Rubrica 1 îAcronim“
Se completeaz„ cu acronimul persoanei declarante,
dac„ riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de
aceasta, sau cu *), dac„ a fost raportat de alt„ institu˛ie
de credit.
Rubrica 2 îNum„rul atribuit de CRB“
Se completeaz„ cu num„rul de identificare unic, atribuit
de Centrala Riscurilor Bancare riscului respectiv.
Rubrica 3 îIdentificator“
Se completeaz„ cu codul atribuit de institu˛ia de credit,
dac„ riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de
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Rubrica îNr.“
Se completeaz„ prin Ónscrierea unui num„r unic atribuit
formularului completat de Centrala Riscurilor Bancare.
Rubrica îData“
Se completeaz„ cu data la care se completeaz„
formularul.
Rubricile îpentru luna“ ∫i îanul“
Se completeaz„ cu luna ∫i anul pentru care se
transmite situa˛ia.
Rubrica îPersoana declarant„“
Se completeaz„ cu denumirea persoanei declarante
c„reia i se transmite situa˛ia.
Rubrica îCod“
Se completeaz„ cu codul bancar atribuit de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei persoanei declarante c„reia i se
transmite situa˛ia.
Rubrica îReferin˛„“
Se completeaz„, Ón cazul Ón care formularul este emis
ca urmare a solicit„rii persoanei recenzate, cu num„rul ∫i
data cererii de consultare a bazei de date a Centralei
Riscurilor Bancare.
Rubrica îNumele/Denumirea persoanei recenzate“
Se completeaz„ cu numele sau denumirea complet„ a
persoanei recenzate.
Rubrica îCodul de identificare“
Se completeaz„ astfel:
a) Ón cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic
de Ónregistrare;
b) Ón cazul persoanelor care exercit„ profesii Ón baza
unor legi speciale ∫i care nu au cod unic de Ónregistrare,
cu codul numeric personal;
c) Ón cazul persoanelor fizice rom‚ne, cu codul numeric
personal;
d) Ón cazul persoanelor fizice str„ine, cu codul ˛„rii care
a emis pa∫aportul, precum ∫i cu seria acestuia;
e) Ón cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul
˛„rii, precum ∫i cu codul de Ónregistrare din ˛ara de origine.
Rubrica îGrup“
Se completeaz„ astfel:
— cu litera G, Ón cazul Ón care debitorul face parte
dintr-un grup;
— cu litera I, Ón cazul Ón care debitorul nu face parte
dintr-un grup.
Rubrica îﬁara“
Se completeaz„ astfel:
— Ón cazul persoanelor juridice rezidente ∫i al
persoanelor fizice rom‚ne, cu codul Rom‚niei;
— Ón cazul persoanelor fizice str„ine ∫i al persoanelor
juridice nerezidente, cu codul ˛„rii care a emis pa∫aportul,
respectiv al ˛„rii Ón care este Ónregistrat„ persoana juridic„.
Rubrica îJude˛ul“
Se completeaz„ cu codul numeric al jude˛ului Ón care
debitorul — persoan„ juridic„ rezident„ este Ónregistrat la
registrul comer˛ului sau Ón care domiciliaz„ debitorul —
persoan„ fizic„.
Rubrica îActivitate“
Se completeaz„ astfel:
— Ón cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul
CAEN corespunz„tor activit„˛ii principale;
— Ón cazul persoanelor juridice nerezidente se
asimileaz„ un cod CAEN corespunz„tor activit„˛ii principale;
— Ón cazul persoanelor fizice, cu codul 00.
Rubrica îForma de proprietate“
Se completeaz„ astfel:
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Rubrica 7 îCreditele ree∫alonate“
Se completeaz„ astfel:
— cu litera D, Ón situa˛ia Ón care creditul este
ree∫alonat;
— cu litera N, Ón situa˛ia Ón care creditul nu este
ree∫alonat.
Rubrica 8 îSume acordate“
Se completeaz„ cu suma reprezent‚nd creditul acordat
sau angajamentul asumat conform contractului.
Rubrica 9 îSume datorate“
— pozi˛ia 1 — sume datorate utilizate
Se completeaz„ astfel:
— pentru obliga˛iuni, cu valoarea de achizi˛ie;
— pentru tipurile de risc A—F ∫i J, cu sumele Ónscrise
Ón conturile de bilan˛ aferente ultimei zile a lunii pentru
care se face raportarea;
— pentru angajamentele asumate de c„tre institu˛ia de
credit, cu cifra 0 (zero).
Œn aceste sume sunt incluse ∫i sumele restante.
— pozi˛ia 2 — sume datorate neutilizate
Se completeaz„ astfel:
— pentru tipurile de risc A—F, care func˛ioneaz„ ca o
linie de credit, cu sumele eviden˛iate Ón afara bilan˛ului ca
plafon neutilizat sau cu tran∫ele creditelor eviden˛iate
extrabilan˛ier;
— pentru tipurile de risc H ∫i I, cu sumele eviden˛iate
Ón afara bilan˛ului ca angajamente asumate de institu˛ia de
credit;
— pentru obliga˛iuni, cu cifra 0 (zero);
— pentru depozite de garan˛ii v„rsate pentru opera˛iuni
cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).
Rubrica 10 îSume restante“
Se completeaz„ cu sumele scadente nerambursate
aferente creditului respectiv, Ónscrise Ón eviden˛ele contabile
Ón ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
Pentru angajamentele asumate de c„tre institu˛ia de
credit, aceast„ rubric„ se completeaz„ cu cifra 0 (zero).
Rubrica 11 îAngajamente fa˛„ de alte institu˛ii de credit“
Se
completeaz„
cu
suma
corespunz„toare
angajamentelor asumate de c„tre institu˛ia de credit Ón
numele debitorului fa˛„ de alte institu˛ii de credit (litera I pe
pozi˛ia 2 Ón rubrica 4 îCodul riscului“).
Rubrica 12 îData acord„rii“
Se completeaz„ cu data la care Óncepe derularea
contractului de credit sau cu data la care institu˛ia de
credit Ó∫i asum„ angajamentul.
Rubrica 13 îData scaden˛ei“
Se completeaz„ cu data p‚n„ la care creditul trebuie
rambursat integral sau cu data Óncet„rii angajamentului
institu˛iei de credit.
Rubrica îRISC GLOBAL“ se ob˛ine prin Ónsumarea
totalurilor rubricilor 9.1 ∫i 9.2.
Se completeaz„, pentru fiecare persoan„ recenzat„, cu
totalul sumelor din coloana 9.
Rubrica îTOTAL SUME RESTANTE“
Se completeaz„, pentru fiecare persoan„ recenzat„, cu
totalul sumelor din coloana 10.
Rubrica îTOTAL ANGAJAMENTE FAﬁ√ DE ALTE INSTITUﬁII DE
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aceasta, sau cu *), dac„ a fost raportat de alt„ institu˛ie
de credit.
Rubrica 4 îCodul riscului“
Se completeaz„ cu un cod format din 4 pozi˛ii, care
corespund garan˛iilor, tipului riscului, termenului de acordare
∫i comportamentului creditului, aferente creditelor acordate
∫i/sau angajamentelor asumate, astfel:
— pozi˛ia 1 — garan˛ii:
A — garan˛ii primite de la institu˛iile administra˛iei
publice ∫i asimilate;
B — garan˛ii primite de la societ„˛i de asigurare ∫i
capitalizare;
C — garan˛ii primite de la clientela financiar„;
D — ipoteci imobiliare;
E — gajuri cu deposedare;
F — gajuri f„r„ deposedare;
G — alte garan˛ii primite de la clientel„;
H — f„r„ garan˛ii;
I — depozite colaterale.
Œn cazul Ón care pentru un credit s-au constituit mai
multe tipuri de garan˛ii, se vor completa toate codurile
acestora Ón ordinea descresc„toare a ponderii fiec„reia;
— pozi˛ia 2 — tipul riscului:
A — credite comerciale;
B — credite de trezorerie;
C — credite de export;
D — credite pentru echipament;
E — credite pentru bunuri imobiliare;
F — alte credite;
G — obliga˛iuni;
H — angajamente asumate Ón numele debitorului fa˛„
de o persoan„ fizic„ sau persoan„ juridic„ nonbancar„;
I — angajamente asumate Ón numele debitorului fa˛„ de
o alt„ institu˛ie de credit;
J — depozite de garan˛ii v„rsate pentru opera˛iuni cu
instrumente financiare derivate;
— pozi˛ia 3 — termenul de acordare:
A — credite ∫i angajamente pe termen scurt (p‚n„ la
12 luni);
B — credite ∫i angajamente pe termen mediu (1—5 ani);
C — credite ∫i angajamente pe termen lung (peste
5 ani);
— pozi˛ia 4 — comportament credit:
C — credit;
L — linie de credit;
CF — credit acordat persoanelor fizice pentru nevoi
personale;
LF — linie de credit acordat„ persoanelor fizice pentru
nevoi personale.
Rubrica 5 îServiciul datoriei“
Se completeaz„ astfel:
— cu litera A, Ón situa˛ia Ón care ratele sunt pl„tite la
scaden˛„ sau cu o Ónt‚rziere de maximum 15 zile inclusiv;
— cu litera B, Ón situa˛ia Ón care ratele sunt pl„tite cu o
Ónt‚rziere Óntre 16—30 de zile inclusiv;
— cu litera C, Ón situa˛ia Ón care ratele sunt pl„tite cu o
Ónt‚rziere Óntre 31—60 de zile inclusiv;
— cu litera D, Ón situa˛ia Ón care ratele sunt pl„tite cu o
Ónt‚rziere Óntre 61—90 de zile inclusiv;
— cu litera E, Ón situa˛ia Ón care ratele sunt pl„tite cu o
Ónt‚rziere de peste 90 de zile;
— cu litera X, creditele scoase Ón afara bilan˛ului.
Rubrica 6 îValuta“
Se completeaz„ cu codul valutei Ón care a fost acordat
creditul.

15

CREDIT“

Se completeaz„, pentru fiecare persoan„ recenzat„, cu
totalul sumelor din coloana 11.
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BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind nivelul ratei dob‚nzii de referin˛„ a B„ncii Na˛ionale
a Rom‚niei valabil Ón luna aprilie 2007
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei ∫i ˛in‚nd seama de evolu˛iile macroeconomice ∫i
monetare recente,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei

h o t „ r „ ∫ t e:

Pentru luna aprilie 2007, nivelul ratei dob‚nzii de referin˛„ a B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei este de 8,00 la sut„ pe an.

ce

Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
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