Lista cuprinzând documentele de interes public produse (emise) și/sau gestionate de BNR
Nr.
Crt.

Documentele de interes public produse
și/sau gestionate

Observații

1.

Comunicate de presă

http://www.bnr.ro/Comunicatede-presa-1004.aspx

2.

Publicaţii periodice şi ocazionale ale BNR

http://www.bnr.ro/Publicatii4.aspx
http://www.bnr.ro/Prezentari-siinterviuri--1332.aspx

3.

Reglementări secundare și Instrucțiuni emise de BNR

4.

Propuneri de reglementări sau propuneri de modificare/ http://www.bnr.ro/Proiecteactualizare a unor reglementări, supuse dezbaterii legislative-2204.aspx
publice

5.

Registrele B.N.R. în care sunt evidenţiate instituţiile
de credit, instituţiile de plată, furnizorii specializați în
servicii de informare cu privire la conturi, instituţiile
emitente de monedă electronica şi instituţiile
financiare nebancare

6.

Hotarâri emise de BNR privind retragerea autorizației
instituţiei de credit/instituției de plată/emitente de
monedă electronică, retragerea aprobării acordate
persoanelor prevăzute la art.108 alin.1 din OUG
99/2006/a persoanelor responsabile pentru conducerea
sau administrarea activităţii de prestare de servicii de
plată şi/sau de emitere de monedă electronică;

7.

Hotărâri ale Băncii Naţionale a României de radiere a
instituțiilor financiare nebancare

8.

Ordine de sancționare şi anunţuri privind sancţiuni
aplicate şi măsuri dispuse de BNR, conform
atribuţiilor legale, în domeniile sale de competenţă

http://www.bnr.ro/Index-dereglementari-BNR-3230.aspx

http://www.bnr.ro/RegistreleBNR-717.aspx

http://www.bnr.ro/Sancţiuniemise-de-BNR-pentrunerespectarea-legislaţieiincidente--20132.aspx
http://www.bnr.ro/Implementareasanctiunilor-internationale15172.aspx

9.

Anunțuri privind instituțiile de pregătire profesională
recunoscute de BNR care pot presta servicii de
pregătire profesională în domeniul MiFIDII
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10.

Anunțuri publice privind recunoașterea organismelor
de formare profesională potrivit Legii nr. 126/2018
privind piețele de instrumente financiare

11.

Rapoarte,
comunicate,
analize,
politici, http://www.bnr.ro/Comitetulrecomandări/avertizări emise de Comitetul Național Naţional-pentru-Supraveghereapentru Supravegherea Macroprudențială
Macroprudenţiala16172.aspx?pid=16172
www.cnsmro.ro

12.

Lista cu evaluatorii potențiali care îndeplinesc
condițiile de independență față de orice autoritate
publică, inclusiv față de autoritatea de rezoluție

13.

Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor
clienţilor nebancari neguvernamentali

14.

Fișierul privind volumul creditelor și a ratei creditelor
neperformante pentru companiile nefinanciare

15.

Indicatori statistici agregaţi (statisticile financiare și
monetare, statisticile sectorului extern și ale titlurilor
de valoare, Centrala Incidentelor de Plăţi, Centrala
Riscului de Credit, alţi indicatori)

http://www.bnr.ro/Statistica87.aspx - bază de date interactivă

16.

Date statistice agregate in conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 650/2014 de stabilire a
standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce
privește formatul, structura, conținutul și data
publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile
competente trebuie să le publice în conformitate cu
Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a
Consiliului

http://www.bnr.ro/Date-statisticeagregate-referitoare-laimplementarea-cadrului-dereglementare-prudentiala-inRomania-1405.aspx

17.

Rate ale dobânzilor (ROBID/ROBOR, IRCC, depozite http://www.bnr.ro/Info-financiarpe piaţa monetară interbancară, dobânda de politică
5371.aspx
monetară, operaţiunile monetare ale BNR)

18.

Ratele de referinţă (Fixing) pentru titlurile de stat

19.

Cursul de schimb al pieţei valutare

http://www.bnr.ro/Cursul-deschimb-524.aspx

20.

Lista activelor eligibile pentru tranzacţionare şi
garantare în operaţiunile de piaţă monetară ale BNR

http://www.bnr.ro/Lista-activeeligibile-8373.aspx

21.

Lista participanţilor pe piaţa primară a titlurilor de stat
în calitate de dealeri primari

http://www.bnr.ro/Listadealerilor-primari-5754.aspx

22.

Circulare și comunicate privind punerea în circulație a http://www.bnr.ro/Comunicatenoilor bancnote și monede metalice și, respectiv, de-presa-1004.aspx
retragerea din circulație a celor emise de Banca
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http://www.bnr.ro/Credite-sidepozite-in-profil-teritorial3171.aspx

Națională a României a căror putere de circulație
încetează
23.

Circulare și comunicate privind lansarea în circuitul
numismatic, a monedelor, medaliilor din metale
prețioase și a altor produse numismatice emise de
Banca Națională a României

http://www.bnr.ro/Emisiuninumismatice-3953.aspx

24.

Informaţii privind sistemele de plăţi (ReGIS, SaFIR,
TARGET2-RO)

http://www.bnr.ro/Sisteme-deplati-304.aspx

25.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a BNR.

http://www.bnr.ro/Conducerea-siorganizarea-BNR-705.aspx

26.

Structura organizatorică

http://www.bnr.ro/OrganigramaBNR-3746.aspx

27.

Programul de lucru al instituţiei

http://www.bnr.ro/Informarepublica-7672.aspx
http://www.bnr.ro/Operatiuni-cupublicul-prin-sucursalele-BNR5372.aspx

28.

Declaraţii de avere şi de interese

29.

Evidenţa drepturile salariale acordate în Banca http://www.bnr.ro/DrepturileNațională a României (aferente Consiliului de salariale-acordate-in-Bancaadministrație al Băncii Naționale a României)
Naţionala-a-Romaniei-14673.aspx

30.

Documentaţii privind procedurile şi contractele de
achiziţie publică

http://www.bnr.ro/Achizitii-BNR5772.aspx

31.

Programul anual de achiziţii

www.e-licitatie.ro

32.

Documente privind gestionarea, administrarea şi
valorificarea patrimoniului BNR

33.

Documente rezultate din calitatea de autoritate publică http://www.bnr.ro/BNR--a regiilor autonome aflate în subordinea BNR (R.A. Autoritate-publica-tutelara„Monetăria statului” şi R.A. „Imprimeria Băncii 16372.aspx
Naţionale a României”)

34.

Protocoale și convenții de colaborare încheiate cu alte
instituții și autorități publice

35.

Documente referitoare la evenimentele organizate în http://www.bnr.ro/EvenimenteBNR
4574.aspx

http://www.bnr.ro/Declaratii-deavere-si-de-interese-1379.aspx
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36.

Documente referitoare la colecțiile, fondul arhivistic şi http://www.bnr.ro/Bibliotecaaccesul la Biblioteca BNR, respectiv la Arhiva BNR
BNR-5573.aspx
http://www.bnr.ro/Arhiva-BNR6732.aspx

37.

Documente aferente activităţilor cu caracter muzeal, http://www.bnr.ro/Muzeele-BNRrespectiv de educaţie financiară
14912.aspx
http://www.bnr.ro/Educaţiefinanciara-7872.aspx
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