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 Va inaintam, alaturat, raportul comun asupra Raportului Bancii Nationale a Romaniei 
pe anul 2010.  
  
  
  
  

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 2010 
 
 
 
 

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 2010. 

 
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 2010, 
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 palti si decontari, administrarea 
rezervelor internationale, pregatirea procesului de adoptare a euro, precum si situatiile 
financiare ale bancii la 31 decembrie 2010.  

 
 



Analizand raportul prezentat, Comisiile au constatat urmatoarele:  
 
- in anul 2010 actiunile Bancii Nationale a Romaniei au fost orientate catre 

asigurarea unei lichiditati adecvate pe piata monetara, consolidarea nivelului 
rezervelor internationale, precum si intarirea stabilitatii financiare, in conditiile in 
care economia romaneasca a resimtit in continuare efectele crizei financiare si 
economice mondiale; 

- in raport se arata ca dezechilibrele macroeconomice acumulate inaintea declansarii 
crizei au facut inevitabile o serie de corectii in sectorul bugetar, concretizate in 
diminuarea deficitului bugetar si in mentinerea deficitului de cont curent la un 
nivel moderat; in acest proces un rol important a revenit acordului de imprumut 
semnat in aprilie 2009 cu Fondul Monetar International, Uniunea Europeana si 
alte institutii financiare, care a permis Romaniei accesul la surse de finantare in 
conditii favorabile, acord in absenta caruia costurile economice si sociale ar fi fost 
mult mai mari; 

- in primul semestru al anului 2010, rata anuala a inflatiei s-a situat in intervalul 
tintit de Banca Nationala a Romaniei, iar in semestrul al II-lea a depasit limita 
superioara a acestui interval;  

- Banca centrala a manifestat o preocupare constantă pentru creşterea gradului de 
capitalizare a sistemului bancar şi pentru îmbunătăţirea adecvării capitalului, dar si 
un control permanent al ritmului alert de creştere a creditului în valută, folosind un 
spectru larg de instrumente prudenţiale, de politică monetară şi administrative; 
Eforturile depuse în acest sens s-au concretizat în aporturi consistente de capital 
puse la dispoziţie de acţionarii băncilor, la solicitarea Băncii Naţionale a 
României, precum şi în menţinerea ratei solvabilităţii la un nivel ridicat;  

- la sfârşitul anului 2010, nivelul datoriei publice a României a ajuns la 30,8 la sută 
din PIB, indicator care se încadrează în limita de 60 la sută din PIB prevăzută de 
Tratatul de la Maastricht;  

- în ceea ce priveşte datoria externă pe termen mediu şi lung, aceasta a crescut faţă 
de sfârşitul anului 2009 cu 10,2 la sută, ajungând la 72,5 miliarde euro. Din totalul 
tragerilor efectuate în anul 2010, în sumă de 17,6 miliarde euro, aproximativ 7 
miliarde euro au reprezentat sumele provenite din împrumuturile de la FMI, 
Uniunea Europeană, Banca Mondială şi BERD, în cadrul programului de finanţare 
acordat României. Datoria externă pe termen mediu şi lung reprezenta 59,4 la sută 
din PIB la finele anului 2010 (în creştere cu 3,5 puncte procentuale faţă de 
sfârşitul anului precedent), iar acoperirea prin exporturi de bunuri şi servicii a fost 
de 19,9 luni, în scădere de la 21,8 luni în anul 2009; 

- obiectivul general al politicii monetare în anul 2010 a fost consolidarea procesului 
dezinflaţionist, corectarea dezechilibrelor macroeconomice acumulate anterior 
declanşării crizei financiare şi economice, precum si menţinerea stabilităţii 
financiare; in a doua jumatate a anului 2010, politica monetara a suportat influente 
legate de cresterea preturilor produselor alimentare si ale combustibililor pe 
pietele internationale; in primul semestru al anului 2010 rata inflatiei s-a situat in 
intervalul stabilit, scazand de la 4,74% in decembrie 2009 la 4,38% in iunie 2010, 
iar declinul anual al PIB real a cunoscut o tendinta de reducere, context in care 
banca centrala a operat trei reduceri succesive ale ratei dobanzii de politica 
monetara; in semestrul II al anului 2010, majorarea cotei standard a TVA a 
determinat ca rata anuala a inflatiei sa se situeze in afara intervalului stabilit, 
dinamica anuala a PIB a continuat in sens negativ, iar banca centrala a decis 
mentinerea dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25%; 



- adoptarea monedei euro de către România este condiţionată de îndeplinirea 
concomitentă a criteriilor de convergenţă nominală (criteriile de la Maastricht) şi a 
celor de convergenţă juridică.  Evaluarea curentă a stadiului procesului de 
convergenţă nominală a României către zona euro relevă faptul că, similar anului 
2009, două dintre cele cinci criterii au fost îndeplinite, realizarea celorlalte trei 
implicând in continuare eforturi susţinute; 

- respectarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor de finanţare externă 
dintre România şi instituţiile financiare internaţionale, precum şi a deciziei 
ECOFIN privind declanşarea procedurii de deficit excesiv în cazul României a 
presupus aplicarea de măsuri substanţiale de consolidare fiscală, atât în cazul 
veniturilor, cât şi al cheltuielilor bugetare; 

- în anul 2010, moneda naţională s-a apreciat faţă de euro cu 6,3 la sută în termeni 
reali (decembrie/decembrie); in primul trimestru al anului 2010 leul a avut o 
tendinta de apreciere reala in raport cu euro, iar din luna aprilie tendinta a fost de 
depreciere; incepand cu a doua jumatate a anului s-a consemnat o tendinta de 
apreciere in termeni reali a leului fata de euro, interval in care, in termeni 
nominali,  leul s-a depreciat fata de euro; catre sfarsitul anului, cursul de schimb 
nominal leu/euro a inregistrat o relativa stabilizare; 

- în România, PIB pe locuitor, exprimat conform standardului puterii de cumpărare, 
reprezenta 40,6 la sută din media zonei euro, în scădere faţă de 2009, pe fondul 
menţinerii deficitului extern la un nivel moderat şi al ajustării celui bugetar spre 
valori sustenabile; 

- în anul 2010, PIB real şi-a încetinit considerabil ritmul de scădere comparativ cu 
anul precedent; 

- productivitatea muncii pe ansamblul economiei a continuat să se reducă în anul 
2010 faţă de anul precedent (cu 1,2 la sută), însă într-un ritm sensibil mai lent (cu 
4,6 puncte procentuale); 

- în pofida crizei financiare internaţionale şi a reducerii creditării pe plan global, in 
raport se afirma ca sistemul bancar românesc poate fi apreciat ca solid, cu niveluri 
ale capitalizării, solvabilităţii şi lichidităţii conforme cu cerinţele prudenţiale; 

- rezultatele financiare ale Bancii Nationale a Romaniei la 31 decembrie 2010 au 
vizat implementarea unei politici monetare care să asigure stabilitatea preţurilor, 
existand o preocupare constantă pentru limitarea cheltuielilor proprii de 
funcţionare ale bancii. In anul 2010, nivelul cheltuielilor a fost comparabil cu cel 
realizat în anul 2009, iar rezultatul financiar a fost unul pozitiv (pentru al patrulea 
an consecutiv), constând într-un profit de 1.415 milioane lei (cu 69 la sută mai mic 
decât în anul precedent). Diminuarea profitului se datorează, în mare măsură, 
situării băncii centrale în poziţia de debitor net al sistemului bancar în cea mai 
mare parte a anului 2010; 

- situatiile financiare ale Bancii Nationale a Romaniei la 31 decembrie 2010 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 2010” 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                                               Deputat 

          Ovidiu Marian                               Eugen Nicolaescu 
 


