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BNR acordă asistență tehnică atât prin parteneriate încheiate cu alte bănci centrale
membre ale SEBC, cât și la nivel bilateral, pe baza unor solicitări ale băncilor
centrale beneficiare. Cooperarea cu alte bănci centrale din SEBC, dar și cu BCE și
Comisia Europeană se concentrează pe implementarea unor proiecte de asistență
tehnică finanțate de UE, între care un loc important îl ocupă proiectele de înfrățire
instituțională – twinning1.
În cadrul asistenței tehnice pe baze bilaterale acordate la cerere, de către BNR,
un exemplu este sprijinul activ furnizat de-a lungul timpului Băncii Naționale a
Moldovei (BNM) într-o serie de domenii specifice. Pe parcursul anului 2020
cooperarea cu BNM a continuat în vederea finalizării unui nou Acord de cooperare
între BNM și BNR2. Acesta extinde cooperarea dintre cele două bănci centrale
pentru consolidarea capacităților instituționale, în domenii precum supravegherea
bancară, gestiunea situațiilor de criză, activitatea prestatorilor de servicii de plată și
a emitenților de monedă electronică, infrastructurile pieței financiare, operațiunile
cu numerar, prevenirea și combaterea contrafacerii și falsificării de monedă,
statistică, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și
supravegherea aplicării sancțiunilor internaționale incidente domeniului financiarbancar. Semnarea noului Acord de Cooperare dintre BNM și BNR, de către
guvernatorii celor două bănci centrale, a avut loc la București la data de 11 iunie
2021. De asemenea, BNR a acordat acesteia asistență tehnică pe termen mediu prin
intermediul unui expert în domeniul supravegherii bancare, cu finanțare prin
Programul „High Level Advisors for the Republic of Moldova”. Pe parcursul
proiectului, cu o durată de 120 de zile lucrătoare și finalizat în luna aprilie 2020,
activitatea s-a concentrat pe dezvoltarea capacității BNM de implementare a unui
ciclu complet al Procesului de supraveghere și evaluare („Supervisory Review and
Evaluation Process – SREP”) și elaborarea rapoartelor aferente.
În cursul anului 2020 BNR a fost implicată în acordarea de asistență tehnică în
cadrul unor proiecte de twinning finanțate de Uniunea Europeană, astfel:
▪

în calitate de partener junior, alături de Deutsche Bundesbank (lider de proiect)
și Banca Națională a Croației (partener junior), în proiectul de twinning dedicat
Băncii Naționale a Serbiei, intitulat „Strengthening of the Institutional Capacities
of the National Bank of Serbia (NBS) in the Process of EU Accession”. În cadrul
acestuia, experții BNR au acordat asistență în domeniile: modelare și prognoze
macroeconomice, managementul rezervelor valutare, comunicare în procesul
de integrare în UE, stabilitate financiară. Asistența s-a derulat prin misiuni pe
termen scurt la Belgrad ale unor experți BNR și vizite de studiu ale experților

1

Twinning-ul este un instrument de cooperare între administrațiile publice din statele membre ale UE și cele din țările beneficiare
(țări candidate și potențial candidate la UE, dar și țări vizate de Politica Europeană de Vecinătate).
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Noul Acord de cooperare între BNM și BNR îl înlocuiește pe cel precedent, semnat în data de 27 iulie 2001, care a avut drept
scop cooperarea privind schimbul reciproc de informații și desfășurarea de inspecții bancare în vederea creșterii eficienței și
asigurării unei supravegheri bancare pe baze consolidate, ca urmare a multiplelor transformări în cadrul de reglementare
aferent sectorului bancar, atât la nivel național, cât și internațional.
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Băncii Naționale a Serbiei la București. Proiectul s-a încheiat cu succes în luna
martie 2020;
▪

misiuni pe termen scurt ale unor experți pentru participarea la proiectul de
twinning pentru Banca Albaniei „Enhancing Bank of Albania’s Alignment with
EU Acquis” în domeniile: stabilitate financiară, audit intern, pregătirea
instituțională în perspectiva integrării europene. Proiectul s-a încheiat cu
succes în luna ianuarie 2021;

▪

misiuni pe termen scurt ale unor experți pentru participarea la proiectul de
twinning pentru Banca Națională a Macedoniei de Nord „Strengthening the
Institutional Capacity of the National Bank of the Republic of North Macedonia
(NBRM) in the Process of its Accession to the ESCB” în domeniile: statistică,
monitorizarea sistemelor de plăți, modelare și prognoze macroeconomice.
Proiectul s-a încheiat cu succes în luna martie 2021.
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Din cauza crizei globale de sănătate generate de pandemia COVID-19, începând
cu luna martie 2020 activitățile de asistență tehnică în cadrul proiectelor de twinning
au fost adaptate la formatul online, cu respectarea angajamentelor asumate și
obținerea rezultatelor prevăzute. Transferul de informații în noul format online a
reprezentat o provocare atât pentru experți, cât și pentru beneficiari, aceasta fiind
depășită prin efortul comun al ambelor părți și angajamentul față de implementarea
cu succes a proiectelor.
În cadrul Programului de cooperare tehnică regională destinat băncilor centrale
din Balcanii de Vest, intitulat „Programme for Strengthening the Central Bank
Capacities in the Western Balkans with a View to the Integration to the European
System of Central Banks”, din cauza caracteristicilor acestuia, majoritatea
activităților bilaterale, precum și seminariile programate a avea loc în perioada
martie-decembrie 2020 au fost reprogramate pentru anul 2021. Primele activități
online din cursul anului 2021, în beneficiul Băncii Naționale a Serbiei, pe tema
rezoluției bancare, au avut loc în luna aprilie 2021.
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