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BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 

 

Regulamentul nr….. pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR 

nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca 

Naţională a României 

 

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a 

României, ale art. 101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de 

credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, Banca 

Naţională a României emite prezentul regulament.  

 

Art.I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.31/2011 privind  raportarea de date şi 

informaţii statistice la Banca Naţională a României publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 67 din 27 ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:  

1. La art.13, lit.i) de la alin. (1) şi lit.d) de la alin. (4) se abrogă. 

2. Art. 46 se abrogă. 

3. La titlul I, după capitolul VIII, se introduce un nou capitol, care va avea următorul 

cuprins: 

 

CAPITOLUL IX 

Statistici privind emisiunile/deţinerile de titluri de valoare 

 

SECŢIUNEA 1 

Domeniul de aplicare 

 

Art. 72
1
. - (1) Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 24/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 
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2012 privind statisticile deţinerilor de titluri de valoare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene seria L305/6 din 1 noiembrie 2012, mecanismele de raportare în vederea respectării 

prevederilor Recomandării nr. 22/2012 a Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 

privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date 

centralizate a titlurilor de valoare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 

(JOCE) nr. C339/01 din 7 noiembrie 2012 şi ale Orientării nr. 21/2012 a Băncii Centrale 

Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii 

datelor pentru baza de date centralizate a titlurilor de valoare, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L307/89 din 7 noiembrie 2012, precum şi mecanismele de 

raportare în vederea respectării prevederilor Orientării nr. 23/2011 a Băncii Centrale Europene 

din 9 decembrie 2011 privind cerinţele de date statistice ale Băncii Centrale Europene în 

domeniul statisticilor externe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 

L65/1 din 3 martie 2012.  

(2) Prezentul capitol se aplică următoarelor categorii de rezidenţi: instituţii de credit, societăţi de 

servicii de investiţii financiare, societăţi vehicul investiţional, societăţi de administrare a 

investiţiilor şi societăţi de investiţii autoadministrate. 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Definiţiile termenilor de bază 

 

Art. 72
2
. - Termenii şi expresiile utilizate în prezentul capitol au următoarele semnificaţii: 

a) societăţi de administrare a investiţiilor şi societăţi de investiţii autoadministrate -  au 

semnificaţia prevăzută la art.9 lit. a); 

b) fonduri de investiţii - au semnificaţia prevăzută la art.37; 

c) fonduri de piaţă monetară - au semnificaţia prevăzută la art.4 lit. b2.3); 

d) societăţi de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F. - au 

semnificaţia prevăzută la art.6 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital; 

e) societatea vehicul investiţional – are semnificaţia prevăzută la art.9 lit. j); 

f) colectare de date „titlu cu titlu” – înseamnă colectare de date defalcată pe titluri de 

valoare individuale; 

g) titluri de valoare – înseamnă următoarele tipuri de titluri de valoare: 
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1.  „titluri de valoare de natura datoriei” (F.3) - sunt instrumente financiare 

negociabile care servesc drept dovadă a existenței datoriei. Titlurile de natura 

datoriei sunt împărţite în titluri de valoare de natura datoriei pe termen scurt şi 

titluri de valoare natura datoriei pe termen lung. 

2. „participaţii” (F.51) - sunt active financiare  care sunt creanțe asupra valorii 

reziduale a unei societăți, după ce toate celelalte creanțe au fost plătite. Deținerea 

în proprietate a unor participații în entități juridice este, de obicei, evidențiată prin 

acțiuni, stocuri de acțiuni, certificate de depozit, titluri de participare sau 

documente similare. Acțiunile și stocurile de acțiuni au același înțeles. 

Participațiile sunt împărțite în următoarele subcategorii: acțiuni cotate, acțiuni 

necotate și alte participații. 

3. „acţiuni/unităţi ale fondurilor de investiţii” (F.52) - sunt acțiuni ale unui fond de 

investiții dacă fondul este structurat ca o societate. Ele sunt cunoscute ca unități 

dacă fondul este un trust. Acțiunile fondurilor de investiții sunt împărțite în: 

acțiuni sau unități ale fondurilor de piață monetară și alte acțiuni sau unități ale 

fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetară. 

h) deţineri de titluri de valoare – înseamnă proprietatea economică a titlurilor de valoare, 

ale căror tipuri sunt enumerate la art.72
1
, pct.f; 

i) societăţi financiare – reprezintă sectorul instituţional (S.12) ce include următoarele 

subsectoare instituţionale: banca centrală, societăţile care acceptă depozite, exclusiv banca 

centrală, fondurile de piaţă monetară, fondurile de investiţii, altele decât fondurile de piaţă 

monetară, alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de 

pensii, societăţile vehicul investiţional angajate în operaţiunile de securitizare, auxiliarii 

financiari, instituţiile financiare captive şi alte entităţi creditoare, societăţile de asigurare şi 

fondurile de pensii; 

j) custode -  înseamnă o entitate ce aparţine sectorului „societăţi financiare” (S.12) şi a cărei 

activitate constă în conservarea şi gestionarea instrumentelor financiare în contul 

clienţilor, inclusiv păstrarea şi serviciile conexe,  precum gestionarea de numerar/garanţii; 

k) titluri de valoare păstrate în custodie – înseamnă titluri de valoare păstrate şi 

administrate de către custozi în numele investitorilor; 

l) sector instituţional – are semnificaţia prevăzută la art.3 lit. c) 
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m) operaţiuni repo -  are semnificaţia prevăzută la art. 7 lit. a4); 

n) operaţiuni directe - reprezintă operaţiuni de vânzare/cumpărare de instrumente financiare 

negociabile, care nu implică angajamentul ferm de răscumpărare a titlului de valoare la o 

dată ulterioară din partea vânzătorului; 

o) entitate emitentă de titluri de valoare (emitent) - înseamnă orice entitate sau persoană 

care realizează emisiuni de titluri de valoare; 

p) entitate deţinătoare de titluri de valoare (deţinător/investitor) - înseamnă orice entitate 

sau persoană care deţine titluri de valoare; 

q) cod „ISIN”  -  reprezintă numărul internaţional de identificare a titlurilor de valoare 

(ISIN) – [International Securities Identification Number (ISIN)] alocat titlurilor de 

valoare, compus din 12 caractere alfa numerice, care identifică în mod unic o emisiune de 

titluri de valoare (conform definiţiei ISO 6166); 

r) cod de referinţă titlu de valoare - cod de identificare a titlurilor de valoare stabilit şi 

transmis de către entităţile raportoare, conform regulilor prezentate în Anexa nr. XII.8 

pentru titlurile valoare care nu au alocat cod ISIN;  

s) dividend - cota parte din profitul unei societăţi pe acţiuni ce revine unui acţionar, în raport 

cu numărul de acţiuni pe care le posedă; 

t) cupon - dobânda încasată de către deţinătorii de titluri de valoare de natura datoriei; 

u) prima „call” sau prima de răscumpărare - prima plătită în cazul obligaţiunilor de tip 

„callable”. În cazul acestor instrumente financiare, emitentul obligaţiunii are dreptul să 

răscumpere titlul înaintea datei scadente, cu obligaţia efectuării unei plăţi suplimentare de 

bani, denumite prima „call” sau prima de răscumpărare; 

v) valoarea de emisiune 

v1) valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei - valoarea plătită de către subscriitori 

în momentul emiterii titlurilor de natura datoriei. Valoarea de emisiune a titlurilor de natura 

datoriei poate fi: egală cu valoarea nominală (la paritate);  mai mică decât valoarea nominală 

(subpari);  mai mare decât valoarea nominală (suprapari). 

v2) valoarea de emisiune a acţiunilor - valoarea plătită de către subscriitori în momentul 

emiterii acţiunilor (valoarea de emisiune ═  valoarea nominală + prima de emisiune). 
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w) valoare nominală per instrument -  preţul la care se răscumpără un titlu de valoare de 

natura datoriei, calculat ca raport între valoarea nominală a emisiunii şi numărul de 

instrumente emise; 

x) preţul de emisiune - preţul la care un titlu de valoare este cumpărat  în cadrul ofertei 

primare pe piaţa de capital de către investitor. În cazul titlurilor de valoare de natura 

datoriei este exprimat  ca procent din valoarea nominală per instrument; 

y) soldul deţinerilor la valoarea nominală – reprezintă valoarea titlurilor deţinute de către 

un investitor, calculată ca produs între numărul de instrumente deţinute şi valoarea 

nominală per instrument;  

z) soldul emisiunii în moneda efectivă - reprezintă diferenţa dintre valoarea de emisiune a 

titlurilor de valoare de natura datoriei şi valoarea răscumpărărilor efectuate până la data de 

referinţă pentru care se calculează soldul emisiunii, exprimată în moneda în care se 

efectuează emisiunea; 

aa) piaţa de capital externă - mecanism care permite tranzacţionarea de instrumente 

financiare negociabile, având locaţia diferită de ţara agentului raportor (vezi listă coduri 

pieţe de capital externe conform ISO 10383 – Market identification codes). 

Art. 72
3
. – Câmpurile informatice utilizate pentru aducerea la îndeplinire a cerinţelor de 

raportare specificate în secţiunea a 3-a din prezentul capitol sunt următoarele: 

a) frecvenţa de răscumpărare pentru titlurile de valoare de natura datoriei are semnificaţia 

prevăzută în Nomenclatorul nr.1 Frecvenţă de răscumpărare din Anexa nr.XII.6; 

b) tipul de răscumpărare a titlurilor de valoare de natura datoriei are semnificaţia prevăzută în 

Nomenclatorul nr.2 Tip de răscumpărare din Anexa nr.XII.6; 

c) frecvenţa de plată a cuponului pentru titlurile de valoare de natura datoriei are semnificaţia 

prevăzută în Nomenclatorul nr.3. Frecvenţă de plată cupon din Anexa nr.XII.6; 

d) tipul de cupon al titlurilor de valoare de natura datoriei  are semnificaţia prevăzută în 

Nomenclatorul nr.4. Tip cupon din Anexa nr.XII.6; 

e) tipul tranzacţiei cu titluri de valoare de natura datoriei are semnificaţia prevăzută în 

Nomenclatorul nr.5. Tip tranzacţie prin care au fost achiziţionate titlurile din Anexa nr.XII.6; 

f) tipul deţinătorului de titluri de valoare de natura datoriei are semnificaţia prevăzută în 

Nomenclatorul nr.6. Tip investitor din Anexa nr.XII.6; 

http://www.iso15022.org/MIC/homepageMIC.htm
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g) tipul deţinerilor de titluri de valoare are semnificaţia prevăzută în Nomenclatorul nr.7 Tip 

deţineri din Anexa nr.XII.6. 

h) codul sectorului instituţional investitor/emitent are semnificaţia prevăzută în Tabel nr. 1 Cod 

Sector instituţional investitor/emitent din Anexa nr. XII.7; 

i) codul titlului de valoare are semnificaţia prevăzută în Tabel nr. 2 Cod titlu de valoare din 

Anexa nr. XII.7. 

 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Obligaţii de raportare 

Art. 72
4
. - (1) Instituţiile de credit  raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia Statistică, în 

nume propriu, date statistice privind: 

a) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul 

lunii de referinţă, conform structurii de date prezentată în Anexa XII.1. 

b) Situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic  

până la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentată  în Anexa 

XII.2. 

c) Situaţia emisiunilor de acţiuni/unităţi de fond identificabile prin cod ISIN listate pe 

pieţele externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date 

prezentată  în Anexa XII.3. 

d) Situaţia emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei efectuate pe pieţele 

externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentată  

în Anexa XII.4. 

e) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al 

titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă - conform structurii 

de date prezentată în Anexa XII.5. 

 (2) Instituţiile de credit care desfăşoară activitate de custodie şi administrare de instrumente 

financiare raportează Băncii Naţionale a României - Direcţia Statistică, în numele clienţilor, cu 

excepţia clienţilor rezidenţi fonduri de piaţă monetară, fonduri de investiţii, instituţii de credit, 

societăţi de servicii de investiţii financiare şi societăţi vehicul investiţional, date statistice, astfel: 
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a) Situaţia  deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii 

de referinţă, conform structurii de date prezentată în Anexa XII.1. 

b) Situaţia  deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod de referinţă al titlului 

de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date 

prezentate în Anexa XII.5. 

(3) Societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de investiţii autoadministrate raportează 

Băncii Naţionale a României, Direcţia Statistică date statistice referitoare la fondurile de investiţii 

şi fondurile de piaţă monetară pe care le administrează, astfel: 

a) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul 

lunii de referinţă, conform structurii de date prezentată în Anexa XII.1. 

b) Situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic  

până la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentată  în  Anexa 

XII.2. 

c) Situaţia emisiunilor de acţiuni/unităţi de fond identificabile prin cod ISIN listate 

pe pieţele externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date 

prezentată  în Anexa XII.3. 

d) Situaţia emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei efectuate pe pieţele 

externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date 

prezentată  în Anexa XII.4. 

e) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al 

titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii 

de date prezentată în Anexa XII.5. 

 (4) Societăţile de servicii de investiţii financiare raportează Băncii Naţionale a României, 

Direcţia Statistică în nume propriu date statistice privind: 

a) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul 

lunii de referinţă, conform structurii de date prezentată în Anexa XII.1. 

b) Situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic  

până la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentată în Anexa 

XII.2. 
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c) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al 

titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii 

de date prezentată  în Anexa XII.5. 

(5) Societăţile de servicii de investiţii financiare care desfăşoară activitate de custodie şi 

administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia Statistică 

în numele clienţilor, cu excepţia clienţilor rezidenţi instituţii de credit, societăţi vehicul 

investiţional, societăţi de servicii de investiţii financiare, fonduri de piaţă monetară şi fonduri de 

investiţii, date statistice privind: 

a) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul 

lunii de referinţă, conform structurii de date prezentată în Anexa XII.1. 

b) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al 

titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii 

de date prezentată  în Anexa XII.5. 

 (6) Societăţile vehicul investiţional raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia Statistică 

datele statistice prevăzute la pct. (1)  lit. a) – e). 

 

Art. 72
5
. (1) Entităţile raportoare enumerate la art.72

4
 pct.(1) - (6) au obligaţia să retransmită 

datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor, reclasificări sau se constată erori în 

datele transmise anterior. 

(2) Retransmisiile vor fi însoţite de note explicative. 

(3) Banca Naţională a României poate solicita, după caz, informaţii suplimentare entităţilor 

raportoare în vederea verificării datelor raportate, determinării unor indicatori specifici sau 

identificării datelor cu caracter confidenţial în cazul informaţiilor ce fac obiectul acestor 

raportări. 

 

4. Art. 86 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 86. Anexele
 
nr. I - XII fac parte integrantă din prezentul regulament.” 

5. După Anexa nr.XI se introduce Anexa nr.XII, având cuprinsul prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezentul regulament. 
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Art. II. 1. Datele statistice raportate Băncii Naţionale a României, menţionate în art.72
4
, se referă 

la activitatea tuturor unităţilor operative de pe teritoriul naţional şi se transmit lunar, în format 

electronic, până cel mai târziu în data de 12 a lunii următoare celei de referinţă. În cazul în care 

data limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai 

târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.   

2. Prima raportare efectuată în temeiul art.72
4 

din prezentul Regulament se va efectua în termen 

de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament şi va consta în transmiterea 

seturilor de date aferente perioadei: decembrie 2012 - luna precedentă datei de raportare.  

 

 

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al 

Băncii Naţionale a României 

 

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU 

 

 

 
 


