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 Va inaintam, alaturat, raportul comun asupra Raportului Bancii Nationale a Romaniei 
pe anul 2011.  
  
  
  
  

Presedinte,                                       Presedinte, 
  

 Senator                                              Deputat 
    Ovidiu Marian                                 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 2011 
 
 
 
 

Comisiile pentru buget, finante din Senat si Camera Deputatilor au fost sesizate de 
birourile permanente reunite in vederea intocmirii raportului comun asupra Raportului Bancii 
Nationale a Romaniei pe anul 2011. 

 
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 2011, 
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, pregatirea procesului de adoptare a euro, precum si situatiile 
financiare ale bancii la 31 decembrie 2011.  

 
 



 
Analizand raportul prezentat, Comisiile au constatat urmatoarele:  
 
- in anul 2011 au continuat politicile destinate stabilizarii macroeconomice, avand 

ca rezultat reducerea inflatiei, restrangerea deficitului bugetar, mentinerea 
deficitului contului curent la un nivel moderat si asigurarea unui cadru adecvat 
pentru o crestere economica sustenabila, in conditiile deteriorarii climatului 
financiar si economic extern, mai ales la nivelul zonei euro, care a afectat 
performanta economica; 

- la sfarsitul anului 2011, rata anuala a inflatiei a atins un nivel minim istoric, de 
3,14%, foarte aproape de punctul central al tintei de inflatie, iar evolutiile din 
primele luni ale anului 2012 confirma consolidarea procesului dezinflationist;  

- dinamica PIB a revenit pe un trend pozitiv, dupa doi ani de declin, fiind sustinuta, 
in principal de industrie, pe fondul revigorarii ofertei interne si al extinderii ofertei 
pentru export, dar si de sectoarele agricultura si constructii; 

- deficitul bugetului general consolidat s-a redus de la 6,8% din PIB in 2010 la 
5,2% din PIB in 2011, acest din urma rezultat suportand si impactul determinat de 
obligatiile statului catre mai multe categorii de salariati din sectorul bugetar, 
decise prin sentinte judecatoresti; 

- ponderea datoriei publice in PIB a crescut in anul 2011 cu circa 3 puncte 
procentuale; datoria externa pe termen mediu si lung  a crescut fata de anul 2010 
cu 3,7%, ajungand la 75,6 miliarde euro, iar datoria externa pe termen scurt a fost 
cu 16,8% mai mare fata de anul 2010, insumand 22,8 miliarde euro; 

- in anul 2011, atat exporturile cat si importurile au avut evolutii ascendente, 
similare anului anterior; 

- piata muncii a inregistrat o redresare lenta, numarul de salariati a avut un ritm de 
crestere lent, castigurile salariale in sectorul privat au continuat sa se majoreze, in 
timp ce in sectorul bugetar acestea au fost la la un nivel mediu inferior celui din 
anul precedent; 

- conform prevederilor Programului de convergenta 2012-2015, angajamentul de 
adoptare a monedei euro in 2015 a fost mentinut, proces care necesita continuarea 
eforturilor de redresare economica, in paralel cu cele de consolidare fiscala; 

- cursul de schimb al monedei nationale in raport cu euro s-a apreciat in perioada 
ianuarie – aprilie, iar pe ansamblul anului 2011 a inregistrat o depreciere situata la 
0,7%; 

- prin semnarea in martie 2012 a Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si 
guvernanta in cadrul Uniunii Economice si Monetare, Romania are ca obiectiv pe 
termen mediu un deficit structural de 0,7% din PIB, pentru atingerea caruia este 
necesara continuarea eforturilor de consolidare fiscala; 

- pe parcursul anului 2011, banca centrala a manifestat o preocupare constantă 
pentru monitorizarea riscurilor manifestate pe plan extern si a cailor de contagiune 
catre sectorul bancar si cel real din Romania, desfasurand o activitate intensa in 
domeniul reglementarii prudentiale, al supravegherii bancare si al gestionarii 
adecvate a riscurilor din sistem, in conditiile in care sectorul bancar a manifestat 
vulnerabilitati sub aspectul cresterii volumului creditelor neperformante si a 
gradului inalt de indatorare in valuta a sectorului privat. Rezultatul acestei 
activitati a fost mentinerea stabilitatii sistemului bancar, care s-a concretizat 
printr-un grad adecvat de capitalizare si prin consolidarea indicatorilor de 
solvabilitate, provizionare si lichiditate, inclusiv pe segmentul institutiilor de 
credit cu capital strain provenind din tarile afectate de criza datoriilor suverane; 



- procesul de deteriorare a portofoliului de credite din bilanturile bancilor a 
continuat in anul 2011, ponderea creditelor neperformante ajungand la 14,3% la 
31 decembrie 2011, fata de 11,9% la 31 decembrie 2010; 

- rezultatele financiare in sistemul bancar romanesc a fost unul agregat negativ, 
pentru al doilea an consecutiv, concretizat intr-o pierdere de 777,3 milioane lei, 
mai mare decat cea din anul 2010 care a fost de 516,4 milioane lei; 

- in cadrul evaluarilor care au marcat debutul Semestrului european, in prima 
jumatate a anului 2011 autoritatile romane au elaborat Programul National de 
Reforma 2011-2013 si Programul de convergenta 2011-2014; in cadrul 
Programului National de Reforma, banca centrala si-a asumat o serie de actiuni 
privind functionarea in conditii de stabilitate a sistemului financiar, in concordanta 
cu angajamentele din programul de asistenta financiara agreat cu Uniunea 
Europeana, Fondul Monetar International si Banca Mondiala; pentru a continua 
reformele incepute in cadrul programului de asistenta financiara, autoritatile 
romane au solicitat acordarea unui sprijin financiar de tip preventiv care a fost 
obtinut in luna mai 2011, in valoare de 1,4 miliarde euro pentru perioada 2011-
2013; asistenta financiara poate fi activata pana in martie 2013, la solicitarea 
Romaniei, in eventualitatea unei deteriorari insemnate si neprevazute a situatiei 
economice si/sau financiare, care ar putea conduce la aparitia unui deficit acut de 
finantare; 

- in activitatea bancii centrale exista o permanenta preocupare pentru administrarea 
efecienta a resurselor aflate la dispozitia sa, astfel incat in anul 2011 cheltuielile de 
functionare s-au situat cu 10% sub nivelul prevazut in bugetul aprobat;  

- BNR a inregistrat in anul 2011 un rezultat financiar pozitiv, desi obiectivul sau 
fundamental nu este obtinerea de profit, ci asigurarea si mentinerea stabilitatii 
preturilor; fiind al cincilea an consecutiv cand rezultatul financiar este unul 
pozitiv, constand intr-un profit in suma de 301,3 milioane lei, mai mic fata de anul 
precedent cu 79%; acest rezultat a fost determinat de profitul operational obtinut 
din administrarea activelor si pasivelor in valuta si din emisiunea monetara si 
decontarea platilor, fiind diminuat de pierderea asociata operatiunilor de politica 
monetara si alte operatiuni; 

- in conformitate cu Statutul Bancii Nationale, profitul realizat in anul 2011 a fost 
repartizat pentru plata la  bugetul de stat a cotei de 80% din veniturile nete ale 
bancii, 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 2011 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 2011” 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   Ovidiu Marian                    Deputat  Eugen Nicolaescu 

 
 


