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 Va inaintam raportul comun asupra Raportului Bancii Nationale a 
Romaniei pe anul 2012.  
  
  
  
  
                     Presedinte,                                             Presedinte, 

  
      Senator  Cosmin Nicula                Deputat  Gheorghe- Eugen Nicolaescu 
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R A P O R T   C O M U N  
asupra 

Raportului Bancii Nationale a Romaniei pe anul 2012 
 
 

 
Comisiile pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din 

Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor au fost 
sesizate de birourile permanente reunite, prin adresa 1686/11.12.2013, in 
vederea intocmirii raportului comun asupra Raportului Bancii Nationale a 
Romaniei pe anul 2012. 

 
Raportul a fost transmis Parlamentului in conformitate cu prevederile 

art.35 alin. (4) din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a 
Romaniei care prevede „În numele consiliului de administraţie, guvernatorul 
prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul 
anual al Băncii Naţionale a României, care cuprinde activităţile Băncii 
Naţionale a României, situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, 
dezbătute, fără a fi supuse votului, în şedinţa comună a celor două Camere ale 
Parlamentului”. 

 



Potrivit Legii nr.312/2004, Banca Naţională a României este o instituţie 
publică independentă al carei obiectiv fundamental este asigurarea şi menţinerea 
stabilităţii preţurilor. 
 

Raportul prezinta sinteza principalelor evolutii economice si financiare in 
anul 2012, actiunile Bancii Nationale a Romaniei privind mentinerea stabilitatii 
financiare, activitatea de autorizare,  reglementare si supraveghere prudentiala a 
institutiilor financiare,  politicile in domeniul  monetar, emisiunea de numerar, 
sistemele de plati si decontari, administrarea rezervelor internationale, balanta 
de plati si pozitia investitionala internationala a Romaniei, activitatea 
internationala, convergenta economiei romanesti si noul cadru de guvernanta 
economica in Uniunea Europeana, pregatirea procesului de adoptare a euro, 
precum si situatiile financiare ale bancii la 31 decembrie 2012.  

 
 

Analizand raportul prezentat, Comisiile au constatat urmatoarele:  
 
1. Cu privire la evolutiile macroeconomice si corelarea politicilor 
macroeconomice: 
 
- politicile macroeconomice ale Romaniei, pe fondul persistentei 

efectelor crizei economice si financiare, au vizat continuarea 
stabilizarii economiei si recastigarea increderii investitorilor straini si 
autohtoni, un rol important in acest sens fiind atribuit derularii cu 
succes a acordului stand-by de tip preventiv semnat in anul 2011 de 
autoritatile romane cu Uniunea Europeana si Fondul Monetar 
International; 

- in anul 2012, obiectivul general al bancii centrale l-a reprezentat 
finalizarea procesului de dezinflatie inceput in anul 2000 astfel incat 
din anul 2013 sa fie asigurata o tinta stationara multianuala de inflatie 
de 2,5% + 1 punct procentual; 

- rata anuala a inflatiei in anul 2012 a evoluat neuniform, in primele luni 
ale anului aceasta a atins minime istorice, iar in luna decembrie a 
anului 2012 a inregistrat un nivel de 4,95 % comparativ cu 3,14 % la 
finele anului precedent; 

- anul 2012 a marcat incetinirea semnificativa a dinamicii PIB real 
(pana la 0,7%, de la 2,2% in anul 2011), rezultat care evidentiaza 
dependenta cresterii economice interne de evolutia productiei agricole; 

- deficitul bugetului general consolidat s-a redus de la 5,6 % din PIB in 
2011 la 2,9% din PIB in 2012, sub nivelul de referinta de 3% stabilit 
de Tratatul de la Mastricht, fiind respectat astfel termenul limita 
(2012) pentru corectarea deficitului excesiv; deficitul bugetar in 
termeni cash a fost redus de la 4,3% din PIB la 2,5% din PIB, prin 



ajustari in special asupra cheltuielilor bugetare, tinta stabilita de 2,25% 
fiind depasita ca urmare a intrarilor mai reduse de fonduri postaderare; 

- finantarea deficitului bugetar s-a asigurat in proportie de 35 % din 
surse interne si 65% din surse externe; 

- volumul datoriei publice s-a majorat de la 34,7% din PIB in anul 2011 
la 37,8 % in anul 2012, ca urmare a nevoii de finantare a deficitului 
bugetar, precum si a deprecierii monedei nationale; 

- potrivit Programului de convergenta 2013-2016, Romania isi mentine 
angajamentul de adoptare a monedei euro la o data la care va fi atins 
obiectivul privind indeplinirea criteriilor de convergenta nominala si 
reala; 

- piata muncii a inregistrat o redresare lenta, numarul de salariati pe 
ansamblul economiei s-a mentinut pe un trend ascendent, dar fara a 
recupera foarte mult din declinul inregistrat in perioada 2008 – 2011; 
in anul 2012 s-au mentinut restrictiile cu privire la angajarile in 
sectorul bugetar, a fost majorat salariul minim brut pe tara, precum si 
salariile angajatilor din sectorul bugetar in vederea recuperarii 
integrale a reducerii cu 25% a acestora din anul 2010; 

- cursul de schimb al leului a avut o evolutie ascendenta in cea mai mare 
parte a anului 2012, iar spre finele anului tendinta s-a inversat; 

- gradul de absorbtie a fondurilor europene s-a situat, in continuare, la 
niveluri modeste, fondurile postaderare accesate in anul 2012 
insumand 3,3 miliarde euro; 

 
2. Cu privire la stabilitatea financiara si supravegherea prudentiala a 
institutiilor de credit 
 
- avand in vedere tensiunile care au marcat atat mediul economic, cat si 

cel financiar international, care au constituit provocari la adresa 
stabilitatii financiare a Romaniei, banca centrala si-a concentrat 
eforturile spre monitorizarea riscurilor generate pe plan extern de 
aceste evolutii si a canalelor de contagiune catre sectorul bancar si cel 
real; 

- principalele directii de actiune ale bancii centrale, in planul 
reglementarii prudentiale, au vizat reglementarea mai stricta a 
activitatii de creditare in valuta, completarea cadrului legislativ in 
acord cu cele mai bune practici internationale in domeniul masurilor 
de stabilizare, transpunerea unor directive europene, modificarea 
cadrului de reglementare aferent bancilor de economisire si creditare 
in domeniul locativ; 

- cu referire la riscul de credit, sistemul bancar romanesc a consemnat o 
deteriorare a calitatii portofoliilor in anul 2012, rata creditelor 
neperformante fiind cu 4 puncte procentuale in crestere comparativ cu 



sfarsitul anului precedent; riscul de credit a fost diminuat de o 
previzionare adecvata a pierderilor asteptate; 

- raportul de solvabilitate inregistrat la finele anului 2012 este de 14,9%, 
fiind superior pragului prudential de 10% recomandat de BNR la 
inceputul perioadei de manifestare in Romania a efectelor crizei 
financiare internationale; 

- anul 2012 a consemnat rezultate pozitive in planul lichiditatii 
sistemului bancar, indicatorul de lichiditate situandu-se peste pragul 
minim reglementat; 

- profitabilitatea sistemului bancar romanesc s-a mentinut ca negativa, 
cu o pierdere inregistrata la finele anului 2012 de 2,3 miliarde lei; rata 
rentabilitatii economice (ROA) si rata rentabilitatii financiare (ROE) 
au inregistrat, pentru al treilea an consecutiv, niveluri negative, -
0,64%, respectiv -5,92%; 

 
3. Cu privire la rezultatele financiare al B.N.R. la 31 decembrie 2012 
 
- in activitatea bancii centrale exista o permanenta preocupare pentru 

administrarea efecienta a resurselor aflate la dispozitia sa, astfel incat 
in anul 2012 cheltuielile de functionare au fost in scadere cu 2%  in 
termeni reali fata de anul precedent; 

- BNR a inregistrat in anul 2012 un rezultat financiar pozitiv, desi 
obiectivul sau fundamental nu este obtinerea de profit, ci asigurarea si 
mentinerea stabilitatii preturilor; fiind al saselea an consecutiv cand 
rezultatul financiar este unul pozitiv, constand intr-un profit in suma 
de 696,14 milioane lei, mai mare fata de anul precedent cu 131%; 
acest rezultat a fost determinat de profitul operational in valoare de 
1556,48 milioane lei si de cheltuielile cu diferentele nefavorabile din 
reevaluare aferente activelor si pasivelor in valuta la 31 decembrie 
2012, in suma de 860,34 milioane lei; 

- in conformitate cu Statutul Bancii Nationale, profitul realizat in anul 
2012 a fost repartizat pentru plata la  bugetul de stat a cotei de 80% 
din veniturile nete ale bancii (556,9 milioane lei), iar diferenta de 
profit a fost repartizata in proportie de 60% pentru majorarea 
rezervelor statutare, 30% pentru constituirea surselor proprii de 
finantare, 9,99% pentru fondul de participare a salariatilor la profit si 
0,01 pentru rezerve la dispozitia Consiliului de administratie. 

- situatiile financiare ale Bancii Nationale a Romaniei la 31 decembrie 
2012 au fost auditate de KPMG Audit SRL, care apreciaza ca acestea 
au fost intocmite, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu 
Normele privind organizarea si conducerea contabilitatii Bancii 
Nationale a Romaniei si cu politicile contabile aplicabile.   
 



 
 

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din 
Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor prezinta 
Plenului Parlamentului, pentru dezbatere, „Raportul anual 2012” al Bancii 
Nationale a Romaniei. 

 
In conformitate cu prevederile art.35 alin. (4) din Legea nr.312/2004 

privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, in numele consiliului de 
administraţie, guvernatorul prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a 
anului următor, raportul anual al Băncii Naţionale a României, care cuprinde 
activităţile Băncii Naţionale a României, situaţiile financiare anuale şi raportul 
de audit, dezbătute, fără a fi supuse votului, în şedinţa comună a celor două 
Camere ale Parlamentului.  

 
 

  
 
  
                     Presedinte,                                                Presedinte, 

  
      Senator  Cosmin Nicula                Deputat  Gheorghe- Eugen Nicolaescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


