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Acord  între  Ministerul Economiei i Finan elor, Banca Na ional  a României, Comisia 
Na ional  a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigur rilor i Comisia de 
Supraveghere a  Sistemului  de  Pensii  Private pentru cooperare în domeniul stabilit ii

financiare i al gestion rii crizelor financiare 

Obiective 

1. Prezentul acord instituie un cadru permanent de cooperare între Ministerul Economiei i
Finan elor (M.E.F.), Banca Na ional  a României (B.N.R.), Comisia Na ional  a Valorilor 
Mobiliare (C.N.V.M.), Comisia de Supraveghere a Asigur rilor (C.S.A.) i Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), denumite în continuare autorit i, în 
domeniul stabilit ii sistemului financiar i al gestion rii eficiente a crizelor financiare.

2. Cooperarea în cadrul prezentului Acord se va desf ura f r  a se prejudicia competen ele i
responsabilit ile autorit ilor ce decurg din prevederile legisla iei în vigoare în baza c rora 
acestea î i desf oar  activitatea. 

Principii de cooperare 

3. Autorit ile convin la încheierea prezentului Acord cu respectarea urm toarelor principii de 
cooperare:

- Delimitarea clar  a responsabilit ilor: fiecare autoritate este responsabil  pentru 
propriile sale ac iuni, astfel încât este necesar  o stabilire clar  a atribu iilor individuale; 

- Transparen a: autorit ile vor informa în mod adecvat publicul asupra responsabilit ilor
proprii legate de stabilitatea financiar , precum i asupra activit ilor lor desf urate în 
acest cadru; 

- Eficien a: contribu ia fiec rei autorit i va fi stabilit  astfel încât s  fie evitat  duplicarea 
eforturilor; 

- Schimbul de informa ii: autorit ile vor face cunoscute orice date sau informa ii care pot 
fi necesare celorlalte institu ii pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor specifice, în 
condi iile respect rii secretului profesional potrivit legisla iei în vigoare. 
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Responsabilit ile autorit ilor privind stabilitatea financiar i managementul crizelor 
financiare

Responsabilit ile Ministerului Economiei i Finan elor (M.E.F.) 

4. Ministerul Economiei i Finan elor este minister cu rol de sintez , organ de specialitate al 
administra iei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplic  strategia i Programul de 
guvernare în domeniul economiei i finan elor publice, contribuind nemijlocit la elaborarea i
implementarea strategiei i a Programului de guvernare în domeniul finan elor publice, în 
exercitarea administr rii generale a finan elor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare i
valutare, în concordan  cu cerin ele economiei de pia i pentru stimularea ini iativei 
operatorilor economici, potrivit Hot rârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea i
func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor. 

5. În vederea realiz rii obiectivelor care stau la baza activit ii sale în domeniul dezvolt rii
sectoriale a pie elor financiare, Ministerul Economiei i Finan elor îndepline te func ia de 
reglementare i sintez , prin care se asigur  elaborarea cadrului normativ i institu ional necesar 
asigur rii func ionalit ii i dezvolt rii acestora.  

Responsabilit ile B ncii Na ionale a României (B.N.R.) 

6. Responsabilit ile B.N.R. sunt prev zute detaliat în Legea nr. 312/2004 privind Statutul B ncii 
Na ionale a României i în Ordonan a Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor 
m suri financiar-fiscale. B.N.R. contribuie la sus inerea stabilit ii financiare i gestiunea 
eficient  a unor eventuale crize financiare prin:  

- asigurarea i men inerea stabilit ii pre urilor; 

- autorizarea, reglementarea i supravegherea pruden ial  a institu iilor de credit; 

- promovarea i monitorizarea bunei func ion ri a sistemelor de pl i;

- furnizarea de lichiditate temporar  institu iilor de credit pentru prevenirea manifest rii
riscului sistemic: în mod excep ional i numai de la caz la caz, B.N.R. poate acorda 
institu iilor de credit credite, negarantate sau garantate cu alte active decât cele prev zute
de articolul 19 din Legea nr.312/2004;

- monitorizarea institu iilor financiare nebancare înscrise în Registrul general i
supravegherea pruden ial  a institu iilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, 
care desf oar  activitate pe teritoriul României. 

Responsabilit ile Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M) 

7. C.N.V.M  este autoritate administrativ  autonom  cu personalitate juridic , în conformitate cu 
prevederile Statutului Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonan a de 
urgen  a Guvernului nr. 25/2002, aprobat , cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 514/2002, 
cu modific rile i complet rile ulterioare. 
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8. C.N.V.M. contribuie la sus inerea stabilit ii financiare i gestiunea eficient  a unor eventuale 
crize financiare prin: 

- stabilirea i men inerea cadrului necesar dezvolt rii pie elor reglementate;

- promovarea încrederii în pie ele reglementate i în investi iile în instrumente financiare;

- asigurarea protec iei operatorilor i investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive i
frauduloase;

- promovarea func ion rii corecte i transparente a pie elor reglementate; prevenirea 
fraudei, a manipul rii pie ei i asigurarea integrit ii pie elor reglementate; 

- stabilirea standardelor de soliditate financiar i de practic  onest  pe pie ele 
reglementate; 

- adoptarea m surilor necesare pentru evitarea apari iei riscului sistemic pe pie ele 
reglementate; 

- prevenirea afect rii egalit ii de informare i tratament al investitorilor sau al intereselor 
acestora.

Responsabilit ile Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor (C.S.A.) 

9. C.S.A. este autoritate administrativ  autonom  de specialitate, cu personalitate juridic , a c rei 
activitate este desfa urat  în scopul ap r rii drepturilor asigura ilor i al promov rii stabilit ii
activit ii de asigurare din România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 cu 
modific rile i complet rile ulterioare, ale Legii nr. 136/1995 privind asigur rile i reasigur rile 
din România, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Legii nr. 503/2004 privind redresarea 
financiar i falimentul societ ilor de asigurare i ale normelor emise în aplicarea acestora. 

10. C.S.A.  î i desf oar  activitatea de promovare a stabilit ii financiare astfel: 

- autorizeaz  constituirea i func ionarea asigur torilor/reasiguratorilor i brokerilor de 
asigurare i reasigurare; 

- elaboreaz  legisla ia cu privire la desf urarea activit ii de asigurare i la 
supravegherea acesteia, a practic rii asigur rilor obligatorii; 

- supravegheaz  situa ia financiar  a asigur torilor i reasigur torilor, a brokerilor de 
asigurare i reasigurare, exercit  un control permanent asupra activit ii acestora prin 
direc ii specializate, la sediul  Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor i efectueaz
controale periodice sau inopinate la sediile sociale ale asigur torilor/reasigur torilor i
brokerilor de asigurare i reasigurare, 

- în vederea protej rii intereselor asigura ilor, face investiga ii detaliate privind 
condi iile de desf urare a activit ii asigur torilor/reasigur torilor i brokerilor de 
asigurare i reasigurare; 

- în cazul nerespect rii de c tre asigur tori/reasigur tori a prevederilor privind 
constituirea rezervelor tehnice, C.S.A. poate interzice dispunerea liber  de c tre
ace tia a activelor de inute; 
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- prime te i r spunde la sesiz rile i reclama iile privind activitatea 
asigur torilor/reasigur torilor i brokerilor de asigurare; 

- aplic  m surile de sanc ionare, interdic ii, suspend  sau retrage autoriza iile de 
func ionare, privind redresarea financiar , reorganizarea sau dup  caz, falimentul 
asigur torilor/reasigur torilor ori a sucursalelor i a/al filialelor acestora în cazul în 
care sunt puse în pericol onorarea obliga iilor asumate sau în caz de insolvabilitate i
colaboreaz  cu autorit i de supraveghere din statele membre în acest sens; 

- îndepline te calitatea de administrator al Fondului de garantare. 

Responsabilit ile Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.) 

11. Responsabilit ile C.S.S.P.P. sunt prev zute detaliat în Ordonan a de urgen  a Guvernului 
nr. 50/2005 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private aprobat , cu modific ri i complet ri, prin Legea nr. 313/2005.

12. C.S.S.P.P. contribuie la sus inerea stabilit ii financiare i gestiunea eficient  a unor 
eventuale crize financiare prin:  

- reglementarea, coordonarea, supravegherea i controlul activit ii în sistemul de pensii 
private,

- autorizarea fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor i auditorilor financiari i
asigurarea unei bune func ion ri a sistemului de pensii private,  

- adoptarea oric ror m suri, inclusiv de natur  administrativ  sau financiar  împotriva 
administratorilor ori membrilor organelor de conducere ale acestora în scopul prevenirii 
sau remedierii oric ror situa ii care prejudiciaz  interesele participan ilor i beneficiarilor 
la fondurile de pensii private;

- atribu ii în ipoteza desf ur rii de activit i cu caracter transfrontalier în domeniul 
pensiilor private;

-  colaborarea cu institu ii i autorit i de supraveghere i reglementare a pie elor financiare 
din ar , prin încheierea unor protocoale de colaborare.

Colectarea informa iilor  

13. Prin exercitarea responsabilit ilor legale, autorit ile semnatare primesc o gam  larg  de 
informa ii i date de la institu iile pe care le autorizeaz i le supravegheaz . Autorit ile
semnatare colaboreaz  în vederea evit rii colect rii în mod separat a acelora i date i minimiz rii
eforturilor depuse de institu iile financiare pentru raportare. În situa ia în care autorit ile 
semnatare au nevoie de acelea i informa ii, acestea vor depune eforturi pentru ajungerea la un 
consens referitor la autoritatea care colecteaz  informa iile i modalitatea în care aceste informa ii
sunt transmise celorlalte autorit i.

Schimbul de informa ii

14. Schimbul liber de informa ii este esen ial pentru ca fiecare autoritate s - i poat  aduce la 
îndeplinire responsabilit ile în mod corespunz tor. În scopul men inerii stabilit ii sistemului 
financiar i al gestion rii eficiente a crizelor, este important ca autorit ile, în contextul 
evenimentelor i evolu iilor evaluate ca reprezentând o amenin are pentru stabilitatea financiar ,
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s - i furnizeze reciproc informa ii cât mai curând posibil i s  fac  cunoscute evalu rile proprii 
asupra situa iei i opiniile asupra celor mai potrivite m suri de remediere.  

15. Autorit ile semnatare se angajeaz  s  încheie aranjamente pentru schimbul de informa ii,
pentru a se asigura c  vor putea intra, în mod liber, în posesia tuturor informa iilor de care au sau 
de care ar putea avea nevoie pentru aducerea la îndeplinire a responsabilit ilor pe care le au. 
Fiecare autoritate va încerca s  furnizeze celeilalte autorit i informa iile relevante, a a cum le 
sunt solicitate. Autoritatea care prime te informa iile trebuie s  se asigure c  acestea sunt utilizate 
exclusiv pentru aducerea la îndeplinire a responsabilit ilor proprii i c  acestea nu sunt transmise 
ter elor p r i, cu excep iile prev zute de lege.

16. În ceea ce prive te contactele la nivel interna ional, care au ca obiect amenin area stabilit ii
financiare, fiecare dintre p r i va coresponda cu contrapartida sa din celelalte ri.

17. În plus, autorit ile se angajeaz :

- s  se informeze reciproc asupra evenimentelor i tendin elor importante pentru stabilitatea 
financiar ;

- s  comunice stadiul de preg tire operativ  pentru situa ii de criz i planul de integrare în 
efortul colectiv în acest domeniu;  

- s  furnizeze informa ii asupra activit ilor la nivel interna ional în domeniul de 
responsabilitate i s  consulte reciproc pozi ia celorlalte p r i asupra modului de 
cooperare la nivel interna ional; 

- s  furnizeze informa ii asupra schimb rilor importante referitoare la organizarea lor 
intern , procedurile de lucru sau alte aspecte similare, dac  acestea pot avea un impact 
important asupra activit ilor referitoare la stabilitatea financiar i gestionarea crizelor 
financiare.

Comitetul Na ional  pentru Stabilitate Financiar

18. În scopul coordon rii eficiente a sarcinilor legate de stabilitatea financiar i gestionarea 
crizelor financiare, autorit ile convin s  înfiin eze Comitetul Na ional pentru Stabilitate 
Financiar .

19. Obiectivul major al comitetului const  în asigurarea stabilit ii sistemului financiar, prin 
promovarea unui schimb de informa ii permanent i eficient între autorit ile responsabile cu 
reglementarea i supravegherea diferitelor sectoare ale sistemului financiar i Ministerul 
Economiei i Finan elor, precum i în evaluarea, prevenirea i, dup  caz, gestionarea situa iilor de 
criz  financiar  la nivelul institu iilor financiare individuale, a grupurilor financiare sau a pie ei
financiare în ansamblu.  

20. Comitetul  Na ional pentru Stabilitate Financiar  func ioneaz  ca organism central îns rcinat 
cu cooperarea i schimbul de informa ii între autorit ile na ionale, precum i cu gestionarea 
problemelor cu poten ial impact negativ asupra sistemului financiar na ional i are ca principale 
atribu ii urm toarele:

- promovarea schimbului sistematic de informa ii i opinii în domeniul stabilit ii
financiare i gestion rii eventualelor crize financiare; 

- examinarea proiectelor de acte normative ce prezint  interes pentru autorit i din 
perspectiva stabilit ii financiare i a gestion rii crizelor financiare; 
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- evaluarea analizelor periodice asupra stabilit ii sistemului financiar i asupra riscurilor la 
care sunt expuse institu iile i pie ele financiare; 

- evaluarea capacit ii componentelor sistemului financiar de a rezista la ocuri extreme, 
dar plauzibile pe baza aplica iilor de tip stress test;

- analizarea problemelor legate de asigurarea depozitelor, protec ia investitorilor i
institu iilor, precum i a altor probleme legate de protec ia consumatorilor; 

- analizarea problemelor legate de competi ia dintre participan ii la sistemul de 
intermediere financiar ;

- elaborarea planurilor pentru situa ii neprev zute, care includ responsabilit i ale tuturor 
autorit ilor de supraveghere a diferitelor sectoare ale sistemului financiar, inclusiv 
Ministerul Economiei i Finan elor; 

- organizarea periodic , la nivel na ional, a exerci iilor de simulare a situa iilor de criz
financiar , cu participarea tuturor autorit ilor reprezentate în comitetul na ional; 

- coordonarea gestiunii crizelor financiare; 
- discutarea problemelor legate de reprezentarea României la organiza iile relevante din 

cadrul Uniunii Europene i la alte organiza ii financiare interna ionale; 
- discutarea altor probleme curente importante din punct de vedere al stabilit ii sistemului 

financiar, în m sura în care aceasta se impune. 

21. Comitetul poate sus ine conferin e de pres i poate emite comunicate de pres  având ca 
subiect activitatea, deciziile sau opiniile sale, precum i situa ia sistemului de intermediere 
financiar .

22. Membrii Comitetului Na ional pentru Stabilitate Financiar  sunt: Ministrul Economiei i
Finan elor, Guvernatorul B ncii Na ionale a României, Pre edintele Comisiei Na ionale a 
Valorilor Mobiliare, Pre edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor i Pre edintele 
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  

23. Func ia de pre edinte al Comitetului este de inut , prin rota ie, pe timp de un an, de fiecare 
dintre membrii Comitetului.  

24. Procedurile de lucru ale Comitetului vor fi stabilite de c tre Comitet. 

25. Comitetul poate fi convocat oricând este nevoie, dar cel pu in trimestrial. Comitetul este 
convocat de c tre pre edintele s u. Oricare dintre membrii Comitetului poate convoca o întrunire 
cu caracter extraordinar.   

26. Membrii Comitetului vor participa în persoan  la întrunirile Comitetului. În mod excep ional, 
este permis  înlocuirea membrilor cu persoane împuternicite, în condi iile în care înlocuirea este 
justificat .

27. Secretariatul Comitetului este asigurat de persoanele desemnate din cadrul institu iei care a 
delegat pre edintele aflat în func ie.

28. În cazul în care este justificat sau necesar, membrii Comitetului pot invita - ad-hoc sau în mod 
permanent - i alte persoane la întrunirile comitetului, acestea având un rol consultativ în 
adoptarea deciziilor.

29. Dac  circumstan ele o impun, în vederea discut rii anumitor probleme profesionale speciale, 
Comitetul poate înfiin a sub-comitete. Sub-comitetele sunt constituite din persoane delegate de 
c tre membrii Comitetului.   
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Proceduri i instrumente pentru gestionarea crizelor financiare 

30. În cazul în care se consider  c  o institu ie financiar  sau o pia  financiar  se va confrunta cu 
un risc semnificativ pentru stabilitatea financiar , problema trebuie discutat  cât mai curând 
posibil în cadrul Comitetului Na ional pentru Stabilitate Financiar . În astfel de circumstan e
excep ionale, obiectivul fundamental al autorit ilor trebuie s  fie acela de a reduce riscul de 
contaminare a celorlalte institu ii sau pie e financiare sau chiar a sistemului financiar în 
ansamblul s u. În vederea atingerii acestui obiectiv, autorit ile vor încerca s  minimizeze atât 
riscul moral în sectorul privat, cât i riscul financiar, pentru pl titorii de taxe, care decurge din 
orice m sur  de sprijin financiar.   

31. Autorit ile vor stabili cadrul metodologic necesar coordon rii opera iunilor de gestionare a 
crizelor financiare. Acesta va include aranjamente în baza c rora se vor stabili autorit ile cu rol 
de coordonator pe tipuri de activit i, precum i modalitatea de comunicare sistematic  cu 
participan ii la pia i autorit ile de peste hotare. Fiecare autoritate va depune eforturi pentru 
evaluarea situa iei i coordonarea ac iunilor în conformitate cu cadrul metodologic stabilit 
împreun  cu celelalte autorit i.

32. Implicarea autorit ilor în elaborarea cadrului metodologic i în gestiunea crizelor nu trebuie 
considerat  ca reprezentând o excep ie de la urm toarele principii: (1) responsabilitatea financiar
primar  a ac ionarilor/proprietarilor i conduc torilor institu iilor financiare; (2) necesitatea 
vigilen ei creditorilor; i (3) identificarea cu prioritate de solu ii de pia  pentru a rezolva situ iile
de criz  ale institu iilor individuale. 

33. În cadrul planurilor pentru situa ii neprev zute, autorit ile vor preg ti liste speciale, 
incluzând persoanele de contact i organismele publice i private care ar putea fi implicate în 
situa ii de criz , surse relevante de informa ii, precum i alte m suri care se consider  necesare 
pentru gestiunea eficient  a unei crize financiare cu efecte poten ial sistemice. 

34. În situa ia în care, în mod excep ional, o anumit  solu ie necesit  angajarea unor fonduri 
publice sau emiterea unor garan ii în vederea acord rii unei finan ri în situa ii de urgen ,
autorit ile convin s  promoveze cea mai eficient  solu ie din punct de vedere al costului, care s
permit  continuarea func ion rii normale a sistemului financiar. Dac  se impune angajarea 
fondurilor publice, aceasta trebuie realizat /autorizat  de institu ia competent , conform 
legisla iei în vigoare.

Aspecte interna ionale 

35. Într-o situa ie de criz  transfrontalier , schimbul de informa ii i consult rile cu autorit ile de 
supraveghere, b ncile centrale i ministerele de finan e care func ioneaz  în rile din Uniunea 
European  se vor desf ura în conformitate cu acordurile interna ionale în materie. 

Confiden ialitatea informa iilor

36. Schimbul de informa ii între autorit ile semnatare ale acordului se va desf ura cu 
respectarea prevederilor legale referitoare la secretul profesional.  



8

Dispozi ii finale 

37. Prezentul acord poate fi amendat ori de câte ori se consider  necesar pentru o mai bun
realizare a obiectivelor sale, pentru adaptarea sa la schimb rile legislative care afecteaz
con inutul s u sau pentru a încorpora principiile sau recomand rile institu iilor i organismelor 
interna ionale la care România este parte. Amendarea acordului se va realiza, prin act adi ional, 
cu consensul tuturor autorit ilor semnatare, iar amendamentele aduse vor intra în vigoare la data 
adopt rii lor. 

38. Având în vedere implica iile de natura riscului moral, autorit ile convin ca textul prezentului 
Acord s  nu fie dat publicit ii.

39. Prezentul  acord se încheie în 5 (cinci) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

40. Prezentul acord intr  în vigoare începând cu data de 31 iulie 2007. 
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