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CUVÂNT- ÎNA INTE

BCE şi-a asumat angajamentul de a respecta în totalitate principiile deschiderii 

şi transparenţei şi îşi onorează acest angajament în special prin numărul mare 

de publicaţii în care sunt explicate obiectivele şi activităţile sale. Pe lângă 

publicaţiile periodice cu un conţinut cuprinzător privind evoluţiile actuale 

în domeniul său de competenţă, BCE publică, de asemenea, caiete de studii 

(Working Papers) şi articole ocazionale (Occasional Papers) pe teme specifice. 

Prin urmare, instituţia alocă o parte semnificativă din resursele sale comunicării 

cu sectorul bancar, participanţii pe piaţă, mediul academic şi publicul larg.

De asemenea, BCE publică monografii ample privind rolul şi activităţile sale. 

Prima publicaţie din această serie s-a intitulat „Politica monetară a BCE”, 

a doua ediţie a acesteia apărând la începutul anului 2004. Cartea de faţă se 

axează pe istoria, rolul şi funcţiile BCE, abordând această organizaţie din trei 

puncte de vedere: juridic, instituţional şi organizatoric. Sunt descrise procesele 

care au condus la înfiinţarea BCE şi la introducerea euro, rolul şi funcţiile 

îndeplinite de BCE în calitate de „căpitan” al echipei monetare europene, 

respectiv al Eurosistemului, şi aspectele multiple ale statutului său de organizaţie 

supranaţională de drept comunitar. Toate aceste elemente stau la baza politicilor 

şi activităţilor BCE şi ale Eurosistemului. Sperăm că informaţiile aprofundate 

oferite de această carte vor contribui la o mai bună înţelegere a obiectivelor BCE. 

În acelaşi timp, cartea ilustrează rolul important al băncilor centrale naţionale 

(BCN) în cadrul Eurosistemului, sub coordonarea BCE. Acţiunile comune ale 

BCE şi BCN şi strânsa cooperare din cadrul sistemului stau la baza îndeplinirii 

corespunzătoare a mandatului Eurosistemului.

Unele BCN s-au dezvoltat timp de câteva decenii, altele, timp de jumătate de 

secol, iar unele chiar timp de două secole. Prin comparaţie, BCE a avut o evoluţie 

accelerată. Cu zece ani în urmă, Institutul Monetar European (IME), precursorul 

BCE, a început preparativele, împreună cu BCN ale ţărilor din Uniunea Europeană, 

pentru viitorul sistem european al băncilor centrale şi coordonatorul acestuia – 

BCE. După numai cinci ani, BCE, în calitate de căpitan al echipei Eurosistemului, 

a preluat responsabilitatea politicii monetare unice a zonei euro, respectiv a uneia 

dintre cele mai importante două monede ale lumii. Cu toate acestea, debutul 

celei de-a treia etape a Uniunii Economice şi Monetare (UEM) în anul 1999 nu 

a marcat sfârşitul evoluţiei BCE. Mai erau de abordat numeroase aspecte – în 

special introducerea euro ca monedă fiduciară în anul 2002 – înainte de încheierea 

trecerii la UEM, iar BCE trebuia să se dezvolte ca organizaţie de sine stătătoare.

Introducerea euro a reprezentat o schimbare majoră pentru toţi cetăţenii zonei 

euro şi este de natură să stimuleze cererea de informaţii, din partea unui public 

larg, privind organizaţia responsabilă de stabilitatea monedei euro. Deoarece 

BCE funcţionează într-un mediu deosebit de complex, este cu atât mai important 

să se ofere un „ghid” care să satisfacă cererea de informaţii a publicului 

multinaţional al BCE. Acesta a fost motivul pentru care Comitetul executiv 

a încredinţat elaborarea acestei cărţi unui expert în materie, care, încă de la 

începutul anilor ’90, a avut un rol însemnat în pregătirea UEM, precum şi în 

înfiinţarea şi dezvoltarea BCE.
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Această carte se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze toate aspectele 

juridice, instituţionale şi organizatorice ale BCE. Extinderea UE a sporit numărul 

persoanelor interesate, iar BCE se aşteaptă la creşterea cererii de informaţii în 

mod corespunzător. În acest sens, aş dori să menţionez că guvernatorii BCN ale 

noilor state membre ale UE sunt membri ai Consiliului general al BCE începând 

cu data de 1 mai 2004 şi că, de la aceeaşi dată, BCN respective au devenit 

membri cu drepturi depline ai Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). 

Adoptarea monedei unice, după încheierea procesului de convergenţă, reprezintă 

o perspectivă clară pentru toate ţările implicate, acestea angajându-se să respecte 

fără rezerve termenii Tratatului de la Maastricht. BCE, care a salutat călduros 

procesul de extindere, va contribui la pregătirea procesului de convergenţă cu 

deosebită atenţie, în strânsă colaborare cu BCN implicate.

Am convingerea că această carte va oferi informaţii utile tuturor celor interesaţi 

de activitatea BCE.

Jean-Claude Trichet

Preşedintele BCE
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MULŢUMIR I

Ca urmare a cererii mari de exemplare din prima ediţie a cărţii, stocul BCE 

s-a epuizat, motiv pentru care s-a decis tipărirea unei a doua ediţii. Acest lucru 

mi-a oferit ocazia de a actualiza textul pentru a reflecta noile evoluţii atât din 

cadrul Eurosistemului, cât şi din mediul extern. În îndeplinirea acestei misiuni, 

am beneficiat în continuare de ajutorul preţios al colegilor mei de la BCE, 

în special din cadrul a două servicii ale acestei organizaţii: Servicii lingvistice 

şi Publicaţii oficiale şi bibliotecă.

Hanspeter K. Scheller

Frankfurt pe Main, septembrie 2006
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INTRODUCERE

În Europa, activitatea de bancă centrală era, în mod tradiţional, asociată emiterii 

şi administrării monedelor naţionale, acestea devenind ingredientul indispensabil 

al suveranităţii naţionale; bancnotele naţionale, care aveau un rol din ce în ce 

mai important în circulaţia banilor, substituind în cele din urmă, ca mijloace 

legale de plată, monedele de aur şi argint cu valoare nominală, vehiculau culturi 

şi simboluri naţionale. În paralel cu rolul tot mai important al bancnotelor ca 

mijloace de plată într-o economie modernă, emitenţii acestora, respectiv băncile 

centrale, au câştigat în importanţă, iar gestionarea politicii monetare a devenit o 

componentă esenţială a politicii economice a naţiunilor.

În acest context istoric, realizarea Uniunii Economice şi Monetare (UEM) 

europene la sfârşitul secolului al XX-lea a fost unică prin faptul că a introdus un 

nou regim monetar, cu o monedă unică, pentru o mare parte din Europa. Cele 

douăsprezece state membre ale UE care au adoptat deja euro reprezintă două 

treimi din populaţia totală a UE, alte state membre urmând să se alăture zonei 

euro la timpul potrivit.

Transferul politicii monetare la nivel comunitar a necesitat modificarea substanţială 

a cadrului european care reglementează activitatea de bancă centrală. Înfiinţarea 

unei noi organizaţii monetare supranaţionale, respectiv BCE, şi integrarea BCN 

într-un sistem european al băncilor centrale, respectiv SEBC, şi în subdiviziunea 

acestuia – Eurosistemul, sunt reprezentative pentru supranaţionalizarea activităţii 

de bancă centrală din Europa. Până în prezent, niciun alt domeniu de politică 

a Comunităţii Europene nu a atins un grad de integrare atât de ridicat precum 

politica monetară şi valutară unică. Moneda euro şi BCE constituie expresia cea 

mai convingătoare a propriei identităţi a Comunităţii.

BCE este, de asemenea, reprezentarea concretă a activităţii moderne de bancă 

centrală: obiectivul principal al politicii sale monetare este stabilitatea preţurilor, 

este independentă, având un mandat clar şi precis, şi este pe deplin răspunzătoare 

faţă de cetăţeni şi reprezentanţii aleşi ai acestora pentru îndeplinirea mandatului 

său. Aceste caracteristici nu sunt neapărat rezultatul unor evoluţii la nivel 

strict european, ci sunt în concordanţă cu tendinţele la nivel mondial. Totuşi, 

în aproape niciun alt text acestea nu sunt definite la fel de clar şi de riguros ca 

în legea organică a BCE, respectiv Statutul SEBC şi al BCE. Includerea lor în 

Tratatul CE, cu un statut cvasi-constituţional, subliniază importanţa acestora în 

noul regim monetar al Europei. Codificarea legislaţiei privind activitatea de bancă 

centrală în Tratatul CE şi în Statutul SEBC ar putea servi drept referinţă pentru 

legislaţia similară din ţările care nu fac parte din UE. Banca centrală a Elveţiei, 

de exemplu, şi-a revizuit recent statutul în concordanţă cu Statutul SEBC.

Scopul acestei cărţi este de a face cunoscute cititorului istoricul, rolul şi funcţiile 

BCE în cadrul UEM. Lucrarea este împărţită în şase capitole, care prezintă 

diferite aspecte ale BCE: factor de decizie, organizaţie de drept comunitar, 

precum şi nucleu şi coordonator al Eurosistemului.
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Capitolul 1 prezintă pe scurt înfiinţarea UEM şi a BCE şi trecerea la euro. 

De asemenea, plasează BCE în contextul obiectivelor şi acordurilor UEM sub 

egida UE.

Capitolul 2 se concentrează asupra aspectelor juridice, instituţionale şi organizatorice 

ale activităţii de bancă centrală din Europa, ca rezultat al realizării UEM.

Capitolul 3 descrie politicile BCE şi punerea în aplicare a acestora în cadrul 

activităţilor Eurosistemului, precum şi relaţiile financiare intra-Eurosistem.

Capitolul 4 oferă o prezentare generală a statutului şi rolului BCE în contextul 

instituţional al Comunităţii Europene. Deşi este independentă în raport cu 

instituţiile şi organismele comunitare, BCE face parte din cadrul politic şi 

instituţional al Comunităţii Europene şi se supune legislaţiei comunitare. 

BCE răspunde în faţa Parlamentului European şi a cetăţenilor europeni pentru 

îndeplinirea mandatului său, actele şi omisiunile sale fac obiectul unei analize 

juridice realizate de Curtea Europeană de Justiţie (CEJ), iar integritatea sa 

financiară este examinată de Curtea de Conturi Europeană.

Capitolul 5 descrie implicarea BCE în reprezentarea pe plan extern a zonei 

euro. Având în vedere globalizarea crescândă, participarea BCE în cadrul 

unor organizaţii şi foruri internaţionale prezintă o importanţă deosebită pentru 

îndeplinirea mandatului său.

Capitolul 6 prezintă BCE ca entitate corporativă, indicând în special modul în 

care misiunea BCE este transpusă în guvernanţa corporativă, organizarea internă 

şi politica de personal.
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Tratatul privind Uniunea 

Europeană („Tratatul de la 

Maastricht”), conţinând Statutul 

SEBC şi al BCE, semnat la data 

de 7 februarie 1992
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1  UEM,  BCE  Ş I  EURO

Acest capitol oferă o prezentare generală a etapelor care au culminat cu înfiinţarea 

UEM şi descrie principalele caracteristici organizatorice ale acesteia.

1 .1  CALEA  CĂTRE  UEM Ş I  EURO

Aşadar, cum a început totul? Un punct de pornire al cronologiei uniunii economice 

şi monetare în Europa l-ar putea constitui Tratatele de la Roma 1, care au intrat 

în vigoare la data de 1 ianuarie 1958. În ultimă instanţă, UEM reprezintă una 

dintre realizările integrării europene, probabil cea mai importantă de până acum. 

Cu toate acestea, autorii Tratatelor de la Roma nu se gândeau încă la o monedă 

unică, obiectivele tratatelor iniţiale fiind mult mai limitate.

Un alt punct de pornire ar putea fi anul 1989, atunci când Consiliul European 

a decis să iniţieze realizarea UEM până la sfârşitul secolului. Cu toate acestea, 

ar fi incorect din punct de vedere istoric să se excludă primii paşi pe calea 

integrării monetare europene, care a debutat la mijlocul anilor ’60. Primele 

încercări de integrare monetară nu au avut întotdeauna succes, iar progresele au 

alternat cu eşecuri. Cu toate acestea, realizările din această perioadă, precum şi 

unele dintre învăţămintele desprinse au fost esenţiale pentru conturarea procesului 

de integrare monetară care a fost în cele din urmă demarat în anii ’90.

Luând în considerare toate aceste aspecte, punctul de pornire cel mai potrivit 

ar părea a fi aşadar anul 1962 (a se vedea caseta 1) precum şi publicarea 

unui document al Comisiei Europene cunoscut sub denumirea de Marjolin 
Memorandum. Acesta din urmă a lansat prima dezbatere pe tema integrării 

monetare la nivel comunitar şi a încurajat adoptarea primelor măsuri, deşi foarte 

limitate, în domeniul cooperării monetare.

1 .1 .1  P r im i i  pa ş i  c ă t re  i n teg ra rea  moneta ră  europeană

„Părinţii fondatori” ai Europei, care au negociat Tratatele de la Roma în anii ’50, 

nu au stăruit asupra ideii de monedă comună. În primul rând, obiectivele iniţiale 

ale Comunităţii Economice Europene (CEE) erau în mare parte limitate la 

realizarea unei uniuni vamale şi a unei pieţe agricole comune, care nu păreau să 

necesite o integrare în domeniul monetar. Mai mult, la vremea aceea, toate ţările 

din CEE făceau parte dintr-un sistem monetar internaţional care funcţiona destul 

de bine (sistemul Bretton Woods). În cadrul acestuia, cursurile de schimb erau 

fixe, dar ajustabile, şi s-au menţinut relativ stabile până la mijlocul anilor ’60, 

atât în cadrul CEE, cât şi pe plan internaţional.

1 Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (CEE) şi Tratatul de instituire 
a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom). Tratatele au intrat în vigoare la 
1 ianuarie 1958. Cele două noi Comunităţi s-au alăturat Comunităţii Europene a Cărbunelui şi 
Oţelului (CECO), care a fost instituită în anul 1952 pentru o perioadă de 50 de ani.
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Case ta  1   Ca l ea  că t re  euro

1962  Comisia Europeană prezintă prima sa propunere (Marjolin 
Memorandum) privind uniunea economică şi monetară.

Mai 1964  Este înfiinţat Comitetul guvernatorilor băncilor centrale ale statelor 

membre ale Comunităţii Economice Europene (CEE) în vederea 

instituţionalizării cooperării dintre băncile centrale ale CEE. 

1971  În Raportul Werner este expus un plan de realizare a uniunii 

economice şi monetare în cadrul Comunităţii până în anul 1980.

Aprilie 1972  Se creează un sistem („şarpele”) pentru îngustarea progresivă a 

marjelor de fluctuaţie între monedele statelor membre ale Comunităţii 

Economice Europene.

Aprilie 1973  Se înfiinţează Fondul European de Cooperare Monetară (FECM) 

în vederea asigurării bunei funcţionări a „şarpelui”.

Martie 1979  Este creat Sistemul Monetar European (SME).

Februarie 1986  Se semnează Actul Unic European (AUE).

Iunie 1988  Consiliul European încredinţează unui comitet de experţi, prezidat 

de Jacques Delors („Comitetul Delors”), misiunea de a elabora 

propuneri în vederea realizării UEM.

Mai 1989  „Raportul Delors” este prezentat Consiliului European.

Iunie 1989  Consiliul European aprobă realizarea UEM în trei etape.

Iulie 1990  Debutează prima etapă a UEM.

Decembrie 1990  Este lansată o Conferinţă interguvernamentală în vederea pregătirii 

etapelor a doua şi a treia ale UEM.

Februarie 1992  Este semnat Tratatul privind Uniunea Europeană („Tratatul de la 

Maastricht”). 

Octombrie 1993  Oraşul Frankfurt pe Main este ales pentru a găzdui sediul IME şi al 

BCE. Este nominalizat preşedintele IME.

Noiembrie 1993  Intră în vigoare Tratatul privind Uniunea Europeană.

Decembrie 1993  Alexandre Lamfalussy este numit preşedintele IME, care urma 

să fie înfiinţat la data de 1 ianuarie 1994.

Ianuarie 1994  Începe cea de-a doua etapă a UEM şi este înfiinţat IME.

Decembrie 1995  Consiliul European de la Madrid decide cu privire la denumirea 

monedei unice şi stabileşte scenariul pentru adoptarea acesteia şi 

preschimbarea monedelor naţionale. 

Decembrie 1996  IME prezintă Consiliului European specimene de bancnote euro. 

Iunie 1997  Consiliul European convine asupra Pactului de stabilitate şi creştere.

Mai 1998  Se consideră că Belgia, Germania, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, 

Luxemburg, Ţările de Jos, Austria, Portugalia şi Finlanda îndeplinesc 

condiţiile necesare pentru adoptarea euro ca monedă unică; sunt 

numiţi membrii Comitetului executiv al BCE.

Iunie 1998  Se înfiinţează BCE şi SEBC.

Octombrie 1998  BCE anunţă strategia şi cadrul operaţional pentru politica monetară 

unică pe care o va aplica începând cu 1 ianuarie 1999.

Ianuarie 1999  Începe cea de-a treia etapă a UEM; euro devine moneda unică 

a zonei euro; cursurile de schimb sunt fixate irevocabil pentru fostele 

monede naţionale ale statelor membre participante; în zona euro se 

aplică o politică monetară unică. 



17

Ideea unei monede comune pentru statele membre ale CEE a fost lansată 

pentru prima oară în memorandumul Comisiei Europene din data de 

24 octombrie 1962 (Marjolin Memorandum). În acest document, Comisia 

solicita trecerea de la uniunea vamală la uniunea economică până la sfârşitul 

anilor ’60, precum şi fixarea irevocabilă a cursurilor de schimb între 

monedele statelor membre. Cu toate acestea, deoarece sistemul Bretton 

Woods garanta stabilitatea cursurilor de schimb în general, statele membre 

au considerat că aceasta putea fi asigurată în interiorul CEE fără a fi 

necesare noi acorduri instituţionale la nivel comunitar. Prin urmare, nu a fost 

adoptată nicio măsură în urma acestui memorandum, exceptând înfiinţarea 

Comitetului guvernatorilor băncilor centrale din statele membre ale CEE 

(Comitetul guvernatorilor) în anul 1964. Acesta s-a adăugat Comitetului 

monetar prevăzut la articolul 105 alineatul (2) din Tratatul CEE.

Iniţial, Comitetul guvernatorilor avea un mandat foarte limitat, dar, în timp, 

acesta a câştigat treptat în importanţă, devenind nucleul cooperării monetare 

între băncile centrale ale ţărilor Comunităţii. În acest sens, comitetul a elaborat 

şi a gestionat cadrul de cooperare monetară, care a fost instituit ulterior la nivel 

comunitar. Activitatea comitetului s-a dovedit utilă şi în etapa finală a trecerii 

la UEM.2

Până la sfârşitul anilor ’60, mediul internaţional a cunoscut schimbări 

semnificative. Sistemul Bretton Woods era supus unor presiuni crescânde ca 

urmare a politicii balanţei de plăţi a Statelor Unite. Statele membre ale CEE 

aveau opinii tot mai diferite cu privire la priorităţile de politică economică. 

Amplificarea divergenţelor asupra preţurilor şi costurilor între aceste state a 

condus la numeroase crize ale cursului de schimb şi ale balanţei de plăţi, care, 

la rândul lor, ameninţau să perturbe uniunea vamală şi piaţa agricolă comună, 

care funcţionaseră cu rezultate relativ bune până în acel moment.

În anul 1969, Comisia Europeană a prezentat un plan (Planul Barre) de creare a 

unei identităţi monetare distincte în Comunitate.3 Pe baza acestuia, şefii de stat 

sau de guvern, reuniţi la Haga, au solicitat Consiliului de Miniştri să elaboreze un 

plan de realizare a unei uniuni economice şi monetare în etape. Aceste lucrări au 

fost întreprinse de un grup de experţi prezidat de Pierre Werner 4, prim-ministru 

2 Pentru o analiză mai detaliată a acestui aspect, a se vedea Andrews, D. (2003) şi Baer, G. D. (1994).
3 Comunicarea Comisiei către Consiliu privind formularea unui plan pe etape în vederea creării 

uniunii economice şi monetare, 12 februarie 1969.
4 Raport al grupului de lucru prezidat de Pierre Werner privind uniunea economică şi monetară, 

8 octombrie 1970.

Case ta  1  Ca l ea  că t re  euro  ( cont . )

Ianuarie 2001  Grecia devine cel de-al doisprezecelea stat membru care se alătură 

zonei euro. 

Ianuarie 2002  Trecerea la moneda unică: sunt introduse bancnotele şi monedele euro, 

care devin singurele mijloace legale de plată în zona euro începând cu 

finele lunii februarie 2002.

Mai 2004  BCN ale celor zece noi state membre ale UE se alătură SEBC.
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al Luxemburgului, şi s-au finalizat prin redactarea Raportului Werner, publicat 

în anul 1970, care propunea crearea unei uniuni economice şi monetare în mai 

multe etape până în anul 1980.

În paralel cu aceste evoluţii, primele mecanisme de asistenţă financiară şi 

monetară intracomunitară au fost create în anii 1970 şi 1971.5

În luna martie 1971, statele membre au convenit să realizeze uniunea economică 

şi monetară 6. În cadrul primei etape, acestea au creat un sistem comunitar de 

îngustare progresivă a marjelor de fluctuaţie ale monedelor statelor membre. 

Acesta, care a devenit cunoscut sub denumirea „şarpele” 7, a devenit operaţional 

în luna aprilie 1972. În 1973 a fost înfiinţat Fondul European de Cooperare 

Monetară (FECM) 8 ca nucleu al viitoarei organizări a băncilor centrale 

la nivelul Comunităţii. În anul 1974, în vederea îmbunătăţirii coordonării 

politicilor economice, Consiliul a adoptat o decizie privind atingerea unui grad 

înalt de convergenţă în Comunitate 9 şi o directivă privind stabilitatea, creşterea 

economică şi ocuparea integrală a forţei de muncă 10.

Cu toate acestea, până la mijlocul anilor ’70, procesul de integrare a înregistrat 

un declin sub presiunea reacţiilor divergente din punctul de vedere al politicilor 

la şocurile economice din perioada respectivă. „Şarpele” a devenit mecanismul 

cursului de schimb între marca germană, monedele ţărilor din Benelux şi coroana 

daneză (pentru o vreme, monedele a două ţări din afara Comunităţii – coroana 

suedeză şi coroana norvegiană – au făcut, de asemenea, parte din sistem). Celelalte 

monede comunitare au rămas în afara sistemului fie pe toată durata, fie în cea mai 

mare parte a duratei sale de existenţă.11 FECM s-a dovedit a fi o formă fără fond, 

cu competenţe limitate de natură „contabilă”: întrucât, prin temeiul său juridic, 

5 Acordul din 9 februarie 1970 între băncile centrale ale CEE privind înfiinţarea unui mecanism 
de sprijin monetar pe termen scurt şi Decizia Consiliului de Miniştri din 22 martie 1971 privind 
crearea unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu între statele membre ale CEE.

6 Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre din 22 martie 1971 
privind realizarea în etape a uniunii economice şi monetare în cadrul Comunităţii (JO C 28, 
27.3.1971, p. 1).

7 În cadrul „şarpelui”, cursul de schimb la vedere al monedelor participante trebuia menţinut în 
limitele unei marje de 2,25%, faţă de un interval posibil din punct de vedere teoretic de 4,5% 
rezultat din marja de fluctuaţie a fiecărei monede de ±2,25% în jurul parităţii sale centrale în 
raport cu dolarul american („şarpele în tunel”). Limitele maxime de fluctuaţie respective urmau 
a fi protejate prin intervenţii în dolari SUA şi în monede comunitare. La data de 19 martie 1973, 
marjele de fluctuaţie faţă de dolarul SUA au fost suspendate, iar şarpele a fluctuat liber.

8 FECM a fost constituit în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 907/73 al Consiliului din 
3 aprilie 1973 de înfiinţare a Fondului European de Cooperare Monetară (JO L 89, 5.4.1973, p. 2). 
Conform articolului 2 din acest regulament, FECM urmăreşte să promoveze: i) funcţionarea 
corespunzătoare a restrângerii progresive a marjelor de fluctuaţie a monedelor comunitare, 
ii) intervenţiile pe pieţele valutare şi iii) înţelegerile între băncile centrale, care să conducă la 
o politică concertată privind rezervele. FECM a fost înlocuit de IME la data de 1 ianuarie 1994.

9 Decizia nr. 74/120/CEE a Consiliului din 18 februarie 1974 privind atingerea unui grad înalt de 
convergenţă a politicilor economice ale statelor membre ale Comunităţii Economice Europene 
(JO L 63, 5.3.1974, p. 16).

10 Directiva 74/121/CEE a Consiliului din 18 februarie 1974 privind stabilitatea, creşterea şi 
ocuparea integrală a forţei de muncă în Comunitate (JO L 63, 5.3.1974, p. 19).

11 Lira sterlină şi lira irlandeză au participat la acest sistem în perioada aprilie-iunie 1972, iar lira 
italiană în perioada aprilie 1972-februarie 1973. Francul francez, care s-a alăturat sistemului 
odată cu lansarea acestuia, a fost retras în luna februarie 1974, revenind în cadrul „şarpelui” 
în iulie 1975 şi părăsind definitiv mecanismul în luna noiembrie 1976.
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FECM era plasat sub controlul instituţiilor comunitare, statele membre şi băncile 

centrale ale acestora manifestau reticenţă în a-i atribui funcţii de politică.

1 .1 .2  S i s t emu l  Moneta r  European  ş i  A c tu l  Un i c  European

În luna martie 1979, procesul de integrare monetară a fost relansat prin crearea 

Sistemului Monetar European (SME). Acesta a fost înfiinţat printr-o rezoluţie 

a Consiliului European 12, iar procedurile sale de funcţionare au fost stabilite 

printr-un acord încheiat între băncile centrale participante 13.

SME s-a dovedit esenţial pentru promovarea integrării monetare europene. 

Spre deosebire de „şarpe”, SME a reuşit să menţină majoritatea monedelor 

comunitare într-un sistem al cursului de schimb unic.14 Unele caracteristici ale 

SME erau similare celor ale „şarpelui”. De exemplu, SME era, de asemenea, 

constituit în jurul unei grile de parităţi fixe, dar ajustabile, între monedele ţărilor 

participante. O caracteristică nouă era totuşi introducerea unităţii monetare 

europene (ECU), definită ca un „coş” de cantităţi fixe de monede ale statelor 

membre.15 ECU trebuia să servească drept numerar 16 în cadrul mecanismului 

cursului de schimb (MCS), ca unitate de cont pentru operaţiunile aferente 

mecanismelor de intervenţie şi de credit şi ca activ de rezervă şi mijloc de 

decontare între băncile centrale participante.

Cu toate acestea, SME nu era doar un mecanism al cursului de schimb. 

În concordanţă cu obiectivul său de promovare a stabilităţii monetare interne şi 

externe, acesta viza şi ajustarea politicilor economice şi monetare ca instrumente 

pentru asigurarea stabilităţii cursurilor de schimb. Participanţii au reuşit să creeze 

o zonă în care s-a înregistrat o creştere a stabilităţii monetare, iar restricţiile privind 

libera circulaţie a capitalurilor au fost relaxate treptat. Îngrădirea cursului de 

schimb a ajutat semnificativ ţările participante cu rate ale inflaţiei relativ ridicate să 

aplice politici de dezinflaţie, mai ales prin intermediul politicii monetare, ceea ce a 

favorizat convergenţa în sens descendent a ratelor inflaţiei şi a determinat un grad 

ridicat de stabilitate a cursurilor de schimb. Această evoluţie a permis limitarea 

majorărilor de costuri în multe ţări şi a condus la o îmbunătăţire a rezultatelor 

economice generale. De asemenea, gradul redus de incertitudine privind evoluţia 

cursului de schimb şi percepţia potrivit căreia parităţile monedelor participante nu 

se puteau îndepărta semnificativ de fundamentele economice au protejat comerţul 

intracomunitar de o volatilitate excesivă a cursului de schimb.

12 Rezoluţia Consiliului European privind înfiinţarea Sistemului Monetar European (SME) şi 
aspecte conexe din 5 decembrie 1978.

13 Acordul din 13 martie 1979 între băncile centrale ale statelor membre ale Comunităţii Economice 
Europene de stabilire a procedurilor de funcţionare a Sistemului Monetar European.

14 O excepţie notabilă a constituit-o lira sterlină, care a participat la sistem timp de mai puţin de un an.
15 Valoarea ECU în raport cu dolarul SUA corespundea mediei ponderate a cursurilor de 

schimb ale monedelor componente faţă de dolarul SUA. Valoarea acestuia în fiecare monedă 
componentă era calculată înmulţind echivalentul acesteia în dolari SUA cu cursul de schimb 
al monedei respective faţă de dolarul SUA.

16 Funcţia numerarului presupunea exprimarea în ECU a parităţilor centrale ale monedelor 
participante. La rândul lor, parităţile centrale astfel exprimate erau utilizate pentru a determina 
parităţile centrale bilaterale în cadrul MCS, în jurul cărora erau stabilite cursurile bilaterale de 
intervenţie.
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Deşi SME a devenit elementul esenţial al unei coordonări îmbunătăţite a politicii 

monetare, capacitatea sa de a favoriza o convergenţă sporită a politicilor economice 

era relativ limitată. Absenţa unei convergenţe suficiente a politicilor fiscale a 

rămas, de asemenea, o sursă de tensiuni: în unele ţări persistau deficite bugetare 

semnificative (aflate la baza mai multor crize valutare la începutul anilor ’90), care 

au reprezentat o povară disproporţionată pentru politica monetară.

Rezoluţia Consiliului European din anul 1978 prevedea că ECU ar trebui 

să se afle în centrul SME; în practică, însă, ECU a jucat doar un rol limitat 

în funcţionarea sistemului. Totuşi, pe pieţele financiare, acesta a dobândit o 

oarecare popularitate ca mijloc de diversificare a portofoliilor şi de protecţie 

împotriva riscurilor valutare. Extinderea activităţii în ECU pe pieţele financiare 

a fost favorizată de volumul în creştere al instrumentelor de îndatorare în ECU, 

emise atât de organisme comunitare, cât şi de autorităţile publice ale unor state 

membre. Cu toate acestea, în absenţa unei ancore pentru ECU, perspectivele 

pieţei în ECU au rămas limitate.

Uniunea economică şi monetară a primit un nou impuls prin adoptarea Actului 

Unic European (AUE), semnat în luna februarie 1986 şi intrat în vigoare la data 

de 1 iulie 1987. Obiectivul principal al acestui text era acela de a introduce 

realizarea pieţei unice ca obiectiv suplimentar al Comunităţii, de a aduce 

procesului decizional modificările necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv şi 

de a reafirma necesitatea unei capacităţi monetare a Comunităţii pentru realizarea 

uniunii economice şi monetare.

În rândul factorilor de decizie exista un consens tot mai larg privind faptul că o piaţă 

fără graniţe interne ar crea legături mult mai strânse între economiile naţionale şi 

ar mări semnificativ gradul de integrare economică în cadrul Comunităţii. Acest 

lucru urma să reducă spaţiul de manevră al politicilor naţionale şi să oblige astfel 

statele membre să accelereze convergenţa politicilor economice. În absenţa unui 

grad mai mare de convergenţă, se anticipa că libera circulaţie a capitalurilor 

şi integrarea pieţelor financiare vor exercita presiuni excesive asupra politicii 

monetare. Procesul de integrare necesita astfel o coordonare mai intensă şi mai 

eficientă a politicilor, pentru care cadrul instituţional existent era considerat 

insuficient.

De asemenea, era puţin probabil ca piaţa unică să îşi poată exploata pe deplin 

potenţialul fără o monedă unică. Aceasta din urmă ar fi asigurat o transparenţă 

mai mare a preţurilor pentru consumatori şi investitori, ar fi eliminat riscurile 

valutare în cadrul pieţei unice, ar fi redus costurile de tranzacţionare şi, implicit, 

ar fi sporit semnificativ prosperitatea economică în Comunitate.

Având în vedere aceste consideraţii, cele 12 state membre care făceau atunci 

parte din Comunitatea Economică Europeană au decis, în anul 1988, relansarea 

proiectului UEM. Dacă Planul Werner a eşuat la începutul anilor ’70, cea de-a 

doua tentativă de UEM s-a dovedit a fi un succes, transformând visul monedei 

unice în realitate.
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1 .1 .3  T ra ta tu l  p r i v i nd  Un iunea  Europeană

În luna iunie 1988, Consiliul European a confirmat obiectivul realizării 

treptate a uniunii economice şi monetare şi a însărcinat un comitet prezidat de 

Jacques Delors, preşedintele Comisiei Europene, să propună „etape concrete” 

care să conducă la constituirea UEM. Comitetul a avut următoarea componenţă: 

guvernatorii băncilor centrale naţionale ale ţărilor Comunităţii; Alexandre 

Lamfalussy, directorul general al Băncii Reglementelor Internaţionale (BRI); 

Niels Thygesen, profesor de ştiinţe economice, Copenhaga; Miguel Boyer, 

preşedintele Banco Exterior de España, şi Frans Andriessen, membru al Comisiei 

Europene.

„Raportul Delors” din data de 17 aprilie 1989 17 recomanda realizarea uniunii 

economice şi monetare în trei etape „distincte, dar evolutive”.

• Prima etapă urma să fie consacrată realizării pieţei interne, reducerii disparităţilor 

dintre politicile economice ale statelor membre, eliminării tuturor obstacolelor 

din calea integrării financiare şi intensificării cooperării monetare.

• Cea de-a doua etapă trebuia să servească drept perioadă de tranziţie la ultima 

etapă, prin stabilirea organelor de bază şi a structurii organizatorice a UEM şi 

prin consolidarea convergenţei economice.

• Cea de-a treia etapă presupunea fixarea irevocabilă a cursurilor de schimb şi 

atribuirea de responsabilităţi monetare şi economice depline diferitelor instituţii 

şi organisme comunitare.

Deşi prima etapă s-a derulat în cadrul instituţional existent al Comunităţii, 

pentru cea de-a doua şi cea de-a treia etapă se impuneau modificări ale structurii 

instituţionale. Prin urmare, era necesară revizuirea Tratatului de instituire a 

Comunităţii Economice Europene. În acest scop, a fost convocată o Conferinţă 

interguvernamentală (CIG) dedicată UEM, care a debutat în luna noiembrie 1990, 

în paralel cu CIG privind Uniunea Politică Europeană. La invitaţia Consiliului 

European, CIG privind UEM a fost pregătită de Consiliul de Miniştri, Comisia 

Europeană, Comitetul monetar şi Comitetul guvernatorilor, în funcţie de 

domeniul de competenţă.

Rezultatul negocierilor CIG a fost Tratatul privind Uniunea Europeană 

(Tratatul UE, cunoscut în general sub denumirea „Tratatul de la Maastricht”), 

care a fost semnat la Maastricht la data de 7 februarie 1992. Prin acest tratat a 

fost instituită Uniunea Europeană şi au fost modificate tratatele fondatoare ale 

Comunităţilor Europene. Printre modificările aduse Tratatului CEE s-a numărat 

adăugarea unui nou capitol privind politica economică şi monetară. Acesta 

a pus bazele UEM şi a prevăzut o metodă şi un calendar pentru realizarea 

acesteia. Reflectând sfera de aplicare şi competenţele sporite ale Comunităţii, 

CEE a fost redenumită Comunitatea Europeană. Statutul Sistemului European 

al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC) şi 

17 Comitetul pentru studiul uniunii economice şi monetare (1989), Report on economic and 
monetary union in the European Community, 1989.
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Statutul Institutului Monetar European (Statutul IME) au fost anexate sub 

forma unor protocoale la Tratatul CE. Danemarca şi Regatul Unit au primit 

un statut special care nu le impunea să participe la cea de-a treia etapă a UEM 

(a se vedea secţiunea 1.2.2).

Intrarea în vigoare a Tratatului UE era prevăzută pentru data de 1 ianuarie 1993. 

Cu toate acestea, din cauza întârzierilor înregistrate în procesul de ratificare 

în Danemarca şi Germania, tratatul a intrat în vigoare abia la data de 

1 noiembrie 1993.

1 .1 .4  Rea l i z a rea  UEM ş i  t r e ce rea  l a  euro

Pr ima  e tapă  a  UEM
Pe baza Raportului Delors, Consiliul European a hotărât, în luna iunie 1989, 

ca prima etapă a realizării uniunii economice şi monetare să înceapă la 

1 iulie 1990. În principiu, la acea dată toate restricţiile privind libera circulaţie 

a capitalurilor între statele membre urmau să fie eliminate. Comitetului 

guvernatorilor băncilor centrale din statele membre ale Comunităţii Economice 

Europene i-au fost atribuite responsabilităţi suplimentare, care au fost prevăzute 

în Decizia Consiliului din data de 12 martie 1990 18. Printre acestea se numărau 

consultări pe tema politicilor monetare aplicate în statele membre şi promovarea 

coordonării acestora, în scopul asigurării stabilităţii preţurilor. Având în vedere 

intervalul de timp relativ scurt pe care îl avea la dispoziţie şi complexitatea 

atribuţiilor, Comitetul guvernatorilor a demarat pregătirile pentru cea de-a 

treia etapă a UEM imediat după semnarea Tratatului de la Maastricht. Primul 

pas a constat în identificarea tuturor aspectelor care necesitau o analiză 

într-o fază incipientă şi stabilirea unui program de lucru până la sfârşitul 

anului 1993. Ulterior, a fost necesară definirea mandatelor corespunzătoare 

acordate subcomitetelor 19 existente şi noilor grupuri de lucru înfiinţate pentru a 

analiza aspecte specifice 20.

Cea  de -a  doua  e tapă  a  UEM
Înfiinţarea IME la data de 1 ianuarie 1994 a marcat începutul celei de-a doua 

etape a UEM. IME a fost creat ca un organism tranzitoriu însărcinat cu pregătirile 

necesare pentru cea de-a treia etapă a UEM, în timp ce aplicarea politicii valutare 

şi monetare în Uniunea Europeană a rămas de competenţa autorităţilor naţionale. 

Deşi mandatul Comitetului guvernatorilor s-a încheiat, acesta a fost, de fapt, 

reorganizat sub forma Consiliului IME, ca for decizional. 

Cele două atribuţii principale ale IME erau următoarele:

• consolidarea cooperării între băncile centrale şi a coordonării politicilor monetare;

18 Decizia 90/142/CEE a Consiliului din 12 martie 1990 de modificare a Deciziei 64/300/CEE 
a Consiliului privind colaborarea dintre băncile centrale ale statelor membre ale Comunităţii 
Economice Europene (JO L 78, 24.3.1990, p. 25).

19 Subcomitetul de politică monetară, Subcomitetul de politică valutară şi Subcomitetul de 
supraveghere bancară.

20 Grupurile de lucru privind aspectele contabile, bancnotele, sistemele de informare, sistemele 
de plăţi şi statistica; în 1996 a fost înfiinţat un grup de lucru format din experţi juridici.
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• desfăşurarea activităţilor pregătitoare necesare pentru înfiinţarea SEBC, pentru 

aplicarea politicii monetare unice şi pentru crearea unei monede unice în cea 

de-a treia etapă a UEM (a se vedea caseta 2).

În luna decembrie 1995, Consiliul European de la Madrid a confirmat că cea de-a 

treia etapă a UEM va debuta la 1 ianuarie 1999. De asemenea, a denumit moneda 

unică ce urma să fie introdusă la începutul celei de-a treia etape „euro” şi a anunţat o 

serie de evenimente premergătoare introducerii acesteia.21 Acest scenariu se baza în 

principal pe propunerile detaliate formulate de IME, 22 în care fusese, de asemenea, 

utilizată sintagma „trecerea la euro”, şi nu „introducerea euro”, 23 pentru a reflecta 

natura procesului de tranziţie la moneda unică. Scenariul trecerii la moneda unică 

elaborat de IME recomanda o perioadă de tranziţie de trei ani începând cu data de 

1 ianuarie 1999 pentru a ţine cont de diferenţele de ritm în care diferite grupuri de 

agenţi economici (de exemplu, sectorul financiar, sectorul societăţilor nefinanciare, 

sectorul public, publicul larg) se adaptau la moneda unică.

21 Consiliul European de la Madrid (1995), The scenario for the changeover to the single 
currency.

22 IME (1995), The changeover to the single currency.
23 Comisia Europeană (1995), One Currency for Europe, Green Paper on Practical Arrangements 

for the Introduction of the Single Currency.

Caseta 2  Perspectivă asupra lucrărilor pregătitoare desfăşurate de IME

În temeiul articolului 117 din Tratatul CE, una dintre atribuţiile IME era de a stabili 

cadrul logistic, organizaţional şi de reglementare necesar pentru ca SEBC să îşi 

îndeplinească misiunile în cea de-a treia etapă a UEM. Acest cadru a fost înaintat BCE 

cu ocazia înfiinţării acesteia la data de 1 iunie 1998.

Conform acestui mandat şi în cooperare cu BCN, IME:

a pregătit o serie de instrumente şi proceduri în vederea aplicării politicii monetare • 

unice în zona euro şi a analizat strategiile potenţiale de politică monetară; 

a promovat metode armonizate de colectare, compilare şi difuzare de statistici pentru • 

zona euro în domeniul monetar, bancar şi al balanţei de plăţi, precum şi de alte statistici 

financiare; 

a elaborat cadrele necesare pentru derularea operaţiunilor de schimb valutar şi pentru • 

deţinerea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre participante 

la zona euro; 

a promovat eficientizarea plăţilor transfrontaliere şi a operaţiunilor de decontare • 

a titlurilor de valoare pentru a sprijini integrarea pieţei monetare în euro, în special 

prin dezvoltarea infrastructurii tehnice de procesare a plăţilor transfrontaliere de mare 

valoare în euro (sistemul TARGET);

a elaborat specificaţiile tehnice şi grafice ale bancnotelor euro;• 

 a elaborat reguli şi standarde contabile armonizate în vederea constituirii unui bilanţ • 

consolidat al SEBC destinat efectuării de raportări interne şi externe; 
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Tot în luna decembrie 1995, IME a primit sarcina derulării pregătirilor necesare 

în vederea stabilirii viitoarelor relaţii monetare şi valutare dintre euro şi monedele 

ţărilor UE din afara zonei euro. Un an mai târziu, în luna decembrie 1996, IME 

a prezentat Consiliului European un raport pe baza căruia acesta din urmă a 

elaborat ulterior o rezoluţie privind principiile şi elementele fundamentale ale 

noului mecanism al cursului de schimb (MCS II) 24, adoptată în luna iunie 1997.

În luna decembrie 1996, IME a prezentat Consiliului European şi publicului seria 

de elemente grafice selectate în urma concursului de grafică pentru a fi redate 

pe bancnotele euro, care urmau să fie puse în circulaţie de SEBC la data de 

1 ianuarie 2002. Concepţia grafică a monedelor euro care urmau să fie emise de 

statele membre ale UE a fost aprobată de Consiliul European în anul 1997.

24 Rezoluţia Consiliului European privind instituirea unui mecanism al cursului de schimb în 
cea de-a treia etapă a uniunii economice şi monetare, Amsterdam, 16 iunie 1997 (JO C 236, 
2.8.1997, p. 5).

Caseta 2   Perspectivă asupra lucrări lor pregătitoare desfăşurate 

de IME (cont.)

 a implementat sistemele de informare şi comunicare necesare în contextul funcţiilor • 

operaţionale şi de politică monetară asumate în cadrul SEBC;

a identificat modalităţile prin care SEBC ar putea contribui la politicile aplicate • 

de autorităţile de supraveghere competente în vederea asigurării stabilităţii instituţiilor 

de credit şi a sistemului financiar.

De asemenea, IME a colaborat cu instituţiile şi organismele comunitare, în special 

cu Comisia şi Comitetul Monetar, pentru pregătirea celei de-a treia etape a UEM. Astfel, 

IME:

a elaborat scenariul pentru trecerea la moneda unică; • 

a stabilit un cadru (MCS II) de cooperare în domeniul politicii monetare şi a cursului • 

de schimb între zona euro şi celelalte state membre ale UE; 

a oferit asistenţă în elaborarea legislaţiei comunitare cu privire la trecerea la cea • 

de-a treia etapă;

a monitorizat progresele înregistrate de statele membre în îndeplinirea condiţiilor • 

necesare pentru participarea la UEM (convergenţă economică şi juridică) şi a urmărit 

pregătirile tehnice în vederea adoptării euro;

a oferit asistenţă sectorului financiar în elaborarea unor structuri şi proceduri • 

de integrare a pieţelor financiare în cadrul zonei euro.

În luna iunie 1998, IME a finalizat un volum considerabil de activităţi de proiectare, 

elaborare detaliată şi implementare. Aceste activităţi pregătitoare au permis BCE să 

finalizeze la timp pregătirile pentru o tranziţie fără sincope la cea de-a treia etapă a UEM.



25

În luna iunie 1997, Consiliul European a adoptat Pactul de stabilitate şi 

creştere, care completează dispoziţiile Tratatului şi al cărui scop este asigurarea 

disciplinei bugetare în cadrul UEM. Pactul cuprinde trei instrumente: o rezoluţie 

a Consiliului European 25 şi două regulamente ale Consiliului 26. În luna mai 1998, 

pactul a fost completat printr-o declaraţie a Consiliului, în care se reafirmau 

angajamentele statelor membre.

Statele membre au pus în aplicare politici pentru a îndeplini „criteriile de 

convergenţă” economice (articolul 121 din Tratatul CE) şi şi-au revizuit 

semnificativ legislaţia internă pentru a asigura compatibilitatea acesteia cu 

cerinţele privind convergenţa juridică (articolul 109 din Tratatul CE). Adaptările 

au fost aduse, în special, dispoziţiilor juridice şi statutare privind băncile centrale, 

în vederea integrării acestora în Eurosistem.

Deciziile finale privind UEM au fost adoptate începând cu luna mai 1998. 

Consiliul UE, reunit la nivel de şefi de stat sau de guvern, a decis în unanimitate, 

la data de 2 mai 1998, că 11 state membre îndeplineau condiţiile necesare pentru 

adoptarea monedei unice la 1 ianuarie 1999. Aceste ţări (Belgia, Germania, 

Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Austria, Portugalia şi 

Finlanda) urmau aşadar să participe la cea de-a treia etapă a UEM.27 Având în 

vedere statutul lor special, Danemarca şi Regatul Unit au beneficiat de o „clauză 

de exceptare” de la participarea la cea de-a treia etapă a UEM, iar Grecia şi 

Suedia au fost considerate ca neîndeplinind condiţiile pentru adoptarea monedei 

unice (a se vedea secţiunea 1.2.2).

Şefii de stat sau de guvern au ajuns, de asemenea, la un acord politic în privinţa 

persoanelor desemnate ca membri în viitorul Comitet executiv al BCE. În acelaşi 

timp, miniştrii de finanţe ai statelor membre care urmau să adopte moneda unică şi 

guvernatorii băncilor centrale naţionale din ţările respective au convenit, împreună 

cu Comisia Europeană şi cu IME, asupra utilizării parităţilor centrale bilaterale – 

valabile în cadrul MCS la momentul respectiv – ale monedelor statelor membre 

participante în vederea stabilirii cursurilor de schimb irevocabile faţă de euro.28

La data de 25 mai 1998, preşedintele, vicepreşedintele şi ceilalţi patru membri 

ai Comitetului executiv al BCE au fost numiţi oficial prin acordul comun al 

guvernelor celor 11 state membre participante, la nivel de şefi de stat sau de 

guvern. În concordanţă cu articolul 50 din Statutul SEBC, numirea acestora s-a 

făcut pe baza unei recomandări din partea Consiliului ECOFIN şi a avizelor 

Parlamentului European şi Consiliului IME (acţionând în locul Consiliului 

guvernatorilor BCE, care încă nu fusese constituit).

25 Rezoluţia Consiliului European privind Pactul de stabilitate şi creştere, Amsterdam, 
17 iunie 1997 (JO C 236, 2.8.1997, p. 1).

26 Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea 
supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice 
(JO L 209, 2.8.1997, p. 1) şi Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 2.8.1997, p. 6).

27 Decizia nr. 98/317/CE a Consiliului din 3 mai 1998 în conformitate cu articolul 109 alineatul (4) 
din Tratat (JO L 139, 11.5.1998, p. 30).

28 Comunicatul comun din 2 mai 1998 privind stabilirea cursurilor de schimb irevocabile faţă 
de euro.
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Cei şase membri ai Comitetului executiv au fost numiţi cu începere de la data de 

1 iunie 1998, data înfiinţării BCE. IME şi-a încheiat misiunea şi a intrat în procesul 

de lichidare în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Tratatul CE. BCE, 

în calitate de lichidator al IME, a moştenit nu doar proiectele de mare amploare în 

derulare, ci şi întreaga infrastructură a IME, inclusiv personalul format în vederea 

preluării atribuţiilor la BCE. Acest lucru a permis BCE să asigure funcţionarea 

Eurosistemului în numai şapte luni – în timp util pentru debutul celei de-a treia 

etape – şi să finalizeze pregătirile pentru trecerea la euro ca monedă fiduciară 

până la data de 1 ianuarie 2002.

Cea  de -a  t r e i a  e tapă  a  UEM
Cea de-a treia – şi ultima – etapă a UEM a debutat la 1 ianuarie 1999. Cursurile 

de schimb ale monedelor celor 11 state membre care au participat iniţial la 

Uniunea Monetară au fost fixate irevocabil (a se vedea caseta 3), iar BCE a 

preluat responsabilitatea aplicării politicii monetare unice în zona euro.

În concordanţă cu cadrul juridic definit în legislaţia comunitară secundară de 

către Consiliul UE, euro a înlocuit imediat monedele naţionale, care au devenit 

subdiviziuni nezecimale ale monedei euro pe parcursul perioadei de tranziţie 

cuprinse între 1 ianuarie 1999 şi 31 decembrie 2001. În primii trei ani, toţi 

agenţii economici au avut libertatea de a-şi exprima activele şi pasivele sau de a 

efectua plăţi fără numerar fie în euro, fie în subdiviziunile naţionale (principiul 

„nicio obligaţie, nicio interdicţie”). Cu toate acestea, statele membre aveau 

dreptul de a obliga entităţile să îşi convertească în euro instrumentele de 

îndatorare negociabile, precum şi să utilizeze euro în contextul tranzacţionării 

pe pieţele reglementate şi al funcţionării sistemelor de plăţi. Statele membre au 

recurs pe scară largă la această prerogativă în perioada premergătoare celei de-a 

treia etape a UEM. De asemenea, IME a anunţat că Eurosistemul îşi va derula 

operaţiunile de politică monetară exclusiv în euro şi că euro va fi numitorul 

comun pentru funcţionarea sistemului TARGET (a se vedea secţiunea 3.3.1).

Case ta  3   Cur sur i l e  de  s ch imb f i xa te  i r evocab i l  f a ţă  de  euro

   = 40,3399 franci belgieni

   = 1,95583 mărci germane

   = 340,750 drahme greceşti

   = 166,386 pesete spaniole

   = 6,55957 franci francezi

  1 euro = 0,787564 lire irlandeze

   = 1 936,27 lire italiene

   = 40,3399 franci luxemburghezi

   = 2,20371 guldeni olandezi

   = 13,7603 şilingi austrieci

   = 200,482 escudo portughezi

   = 5,94573 mărci finlandeze

Sursa: Regulamentul (CE) nr. 2866/98 al Consiliului din 31 decembrie 1998 privind ratele 
de conversie între moneda euro şi monedele statelor membre care adoptă moneda euro 
(JO L 359, 31.12.1998, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) 
nr. 1478/2000 din 19 iunie 2000 (JO L 167, 7.7.2000, р. 1).
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În acest context, sectorul financiar a făcut pregătiri importante pentru a funcţiona 

pe pieţele financiare integrate după debutul celei de-a treia etape. Interesul 

acestuia era ca trecerea pieţelor financiare la euro să fie rapidă şi completă şi 

niciun grup de participanţi pe piaţă nu dorea să fie devansat de concurenţii săi. 

Cu sprijinul IME, asociaţiile pieţelor financiare au căzut de acord asupra unor 

convenţii destinate unificării practicilor de pe piaţă şi au fost elaboraţi indicatori 

anticipativi ai ratelor dobânzilor (de exemplu, EURIBOR şi EONIA).29

Datorită acestor pregătiri, pieţele financiare au putut trece la euro imediat după 

debutul celei de-a treia etape. Operaţiunile au fost efectuate exclusiv în euro, 

iar marea majoritate a instrumentelor de îndatorare negociabile a fost convertită 

în euro. Toate sistemele de plăţi transfrontaliere de mare valoare funcţionau în 

euro. Tranziţia pieţelor financiare a fost nu numai imediată, ci şi fără sincope.

Dacă sectorul corporativ a trecut treptat la euro pe parcursul perioadei de tranziţie, 

persoanele fizice – în absenţa numerarului în euro – au utilizat iniţial pe scară 

redusă euro pentru efectuarea de operaţiuni. Situaţia se va schimba, desigur, odată 

cu introducerea monedelor şi bancnotelor euro la data de 1 ianuarie 2002.30

La data de 1 ianuarie 2001, Grecia a aderat la zona euro – numărul ţărilor 

participante ajungând astfel la 12 –, iar Bank of Greece a devenit parte 

a Eurosistemului. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 122 

alineatul (2) din Tratatul CE, Consiliul UE a hotărât, la data de 19 iunie 2000, 

că Grecia îndeplinea condiţiile pentru adoptarea euro.31 Cursul de schimb 

între euro şi drahma grecească a fost anunţat în prealabil, în aceeaşi zi, într-un 

regulament al Consiliului.32

29 Un alt indicator anticipativ al ratelor dobânzilor, EUREPO, a fost creat la începutul anului 2002.
30 A se vedea Scheller (1999), p. 243.
31 Decizia nr. 2000/427/CE a Consiliului din 19 iunie 2000, în conformitate cu 

articolul 122 alineatul (2) din Tratat privind adoptarea de către Grecia a monedei unice în 
anul 2001 (JO L 167, 7.7.2000, p. 20).

32 Regulamentul (CE) nr. 1478/2000 al Consiliului din 19 iunie 2000 (JO L 167, 7.7.2000, p. 1).

Case ta  4  C rono log i a  i n teg ră r i i  eu ropene

Iulie 1952  Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos instituie 

Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).

Ianuarie 1958  Aceleaşi şase ţări instituie Comunitatea Economică Europeană 

(CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom).

Ianuarie 1973  Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit aderă la cele trei Comunităţi 

Europene.

Ianuarie 1981  Grecia aderă la cele trei Comunităţi Europene.

Ianuarie 1986  Spania şi Portugalia aderă la cele trei Comunităţi Europene.

Februarie 1986  Este adoptat Actul Unic European.

Noiembrie 1993  Intră în vigoare Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul 

de la Maastricht), care a fost semnat în luna februarie 1992. Acesta 

instituie Uniunea Europeană, care se bazează pe o structură formată 

din trei piloni: (i) cele trei Comunităţi Europene; (ii) politica externă 

şi de securitate comună şi (iii) justiţie şi afaceri interne/cooperare 

poliţienească şi judiciară în materie penală.
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Introducerea euro a fost finalizată la data de 1 ianuarie 2002 odată cu trecerea 

la numerarul în euro: bancnotele şi monedele euro au fost puse în circulaţie, 

iar funcţia reziduală a monedelor naţionale ca subdiviziuni nezecimale ale euro 

a devenit perimată. Numerarul exprimat în vechile monede naţionale şi-a pierdut 

puterea circulatorie la finele lunii februarie 2002 şi, începând cu acea dată, 

bancnotele şi monedele euro au devenit singurele mijloace legale de plată în ţările 

din zona euro.

UEM a fost realizată în cadrul Comunităţilor Europene, cadru care s-a extins 

semnificativ de la crearea acestuia în anul 1952 (a se vedea caseta 4). Uniunea 

Europeană numără în prezent 25 de state membre, ca urmare a recentei aderări 

a zece ţări din Europa Centrală şi de Est şi din bazinul mediteraneean la data de 

1 mai 2004.

Două alte ţări est-europene, Bulgaria şi România, au semnat Tratatul de aderare 

în luna aprilie 2005 şi urmează să adere la UE în anul 2007. Negocierile cu alte 

două ţări candidate, Croaţia şi Turcia, au început în toamna anului 2005.

Întrucât, pentru a participa la zona euro, un stat membru al UE trebuie să 

îndeplinească condiţiile necesare pentru adoptarea euro, noile state membre nu 

aderă automat la zona euro. Totuşi, acestea se angajează să respecte obiectivele 

UEM, iar BCN respective devin membri ex officio ai SEBC la data aderării 

şi se pregătesc pentru eventuala integrare în Eurosistem. Slovenia va fi prima 

dintre cele zece noi state membre ale UE care va participa la zona euro începând 

cu 1 ianuarie 2007. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 122 

alineatul (2) din Tratatul CE, Consiliul UE a hotărât, la data de 11 iulie 2006, că 

Slovenia îndeplinea condiţiile pentru adoptarea euro.33 Cursul de schimb, care 

33 Decizia 2006/495/CE a Consiliului din 11 iulie 2006, în conformitate cu articolul 122 
alineatul (2) din Tratat, privind adoptarea de către Slovenia a monedei unice la 1 ianuarie 2007 
(JO L 195, 15.7.2006, p. 25).

Case ta  4  C rono log i a  i n teg ră r i i  eu ropene  (cont.)

Ianuarie 1995  Austria, Finlanda şi Suedia aderă la Uniunea Europeană.

Mai 1999  Intră în vigoare Tratatul de la Amsterdam, care a fost semnat 

la 2 octombrie 1997; acesta modifică atât Tratatul de instituire 

a Comunităţii Europene, cât şi Tratatul privind Uniunea Europeană.

Februarie 2003  Modificări suplimentare ale Tratatelor sunt prevăzute în Tratatul 

de la Nisa, care a fost semnat în anul 2001 şi a pregătit calea către 

o Uniune Europeană extinsă.

2003  Convenţia privind viitorul Europei elaborează un proiect de Tratat 

de instituire a unei Constituţii pentru Europa.

Mai 2004  Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, 

Polonia, Slovenia şi Slovacia aderă la Uniunea Europeană, numărul 

total al statelor membre ale UE ajungând la 25.

Iunie 2004  Statele membre ale UE convin asupra unui Tratat de instituire a unei 

Constituţii pentru Europa.
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va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, a fost stabilit la 239,640 de tolari 

sloveni pentru un euro.34

1 .2  TEME IUL  JUR ID IC  Ş I  CARACTER I ST IC I LE  UEM

Înfiinţată prin Tratatul CE, BCE este integrată în cadrul instituţional şi juridic 

specific al Comunităţii Europene. Ceea ce distinge, prin urmare, euro şi BCE 

de o monedă naţională şi, respectiv, de o bancă centrală naţională este statutul 

lor supranaţional în cadrul unei comunităţi de state suverane. Spre deosebire 

de băncile centrale similare, cum ar fi Rezervele Federale ale SUA şi Banca 

Japoniei, care sunt autorităţile monetare ale statelor naţionale respective, 

BCE reprezintă autoritatea centrală care asigură aplicarea politicii monetare 

pentru o zonă economică formată din douăsprezece state care se bucură altfel de 

o mare autonomie. O altă caracteristică specifică a UEM este faptul că zona euro 

nu include toate statele membre ale UE, deoarece realizarea UEM se bazează pe 

o integrare diferenţiată (a se vedea secţiunea 1.2.2).

1 .2 .1  Teme i  j u r id i c

Suveranitatea monetară a fost transferată la nivel supranaţional în condiţiile 

prevăzute de Tratatul CE, astfel cum a fost modificat prin Tratatul UE.

Actuala Uniune Europeană nu este un stat, ci se bazează pe Comunităţile Europene 

şi pe politicile şi formele de cooperare stabilite prin Tratatul UE. Primul pilon 

cuprinde Comunitatea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 

(Euratom) 35, ambele având personalitate juridică şi fiind reglementate prin 

tratate diferite. Cele două Comunităţi au un caracter supranaţional, acţionând 

în limitele competenţelor delegate de către statele membre. Cel de-al doilea şi 

cel de-al treilea pilon reprezintă în principal aranjamente interguvernamentale 

în domeniile politicii externe şi de securitate comune (PESC) şi al cooperării 

poliţieneşti şi judiciare în materie penală.

Teoretic, ar fi fost posibilă încheierea unui tratat separat privind UEM, care să 

constituie cel de-al patrulea pilon al Uniunii Europene; această abordare a fost 

avută în vedere în primele etape ale negocierilor CIG privind UEM 36, dar, în cele 

din urmă, a fost respinsă. În schimb, temeiul juridic al UEM a fost înglobat în 

Tratatul CE, extinzând astfel competenţele Comunităţii Economice Europene. 

Deşi articolul 2 din Tratatul UE face o scurtă trimitere la UEM, incluzând-o 

printre obiectivele Uniunii, toate dispoziţiile de fond, procedurale şi instituţionale 

sunt prevăzute în Tratatul CE. În ceea ce priveşte politica monetară, dispoziţiile 

tratatului sunt detaliate şi fundamentate în Statutul SEBC, care este anexat la 

34 Regulamentul (CE) nr. 1086/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2866/98 privind ratele de conversie dintre moneda euro şi 
monedele statelor membre care adoptă moneda euro (JO L 195, 15.7.2006, p. 1).

35 Cea de-a treia Comunitate, Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), instituită 
în anul 1952, a fost desfiinţată în iulie 2002 odată cu expirarea Tratatului CECO, încheiat pe 
o perioadă de 50 de ani.

36 A se vedea Zilioli/Selmayr (2001), p. 12.
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Tratatul CE sub forma unui protocol, făcând astfel parte integrantă din legislaţia 

comunitară primară.

Rezultă aşadar că UEM este reglementată de dreptul comunitar, şi nu de 

cel interguvernamental. Această abordare s-a bazat pe cadrul instituţional 

existent, dezvoltându-l (şi evitând crearea unor instituţii separate), şi a facilitat 

semnificativ înfiinţarea BCE ca organizaţie independentă faţă de statele membre 

şi organismele Comunităţii.

Tratatul CE prevede şi posibilitatea adoptării de legislaţie comunitară secundară 

privind UEM pentru a include toate aspectele UEM care nu au fost acoperite 

în mod exhaustiv de legislaţia primară, de exemplu cele referitoare la euro. 

Următoarele regulamente formează nucleul dreptului monetar comunitar:

• Regulamentul (CE) nr. 1103/97 al Consiliului din 17 iunie 1997 privind anumite 

dispoziţii referitoare la introducerea monedei euro 37, astfel cum a fost modificat 

prin Regulamentul (CE) nr. 2595/2000 din 27 noiembrie 2000 38;

• Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea 

euro 39, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2596/2000 din 

27 noiembrie 2000 40;

• Regulamentul (CE) nr. 2866/98 al Consiliului din 31 decembrie 1998 privind 

ratele de conversie între moneda euro şi monedele statelor membre care 

adoptă moneda euro 41, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) 

nr. 1478/2000 din 19 iunie 2000 42;

• Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a 

măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării 43, dispoziţiile 

acestuia fiind extinse la statele membre neparticipante la zona euro prin 

Regulamentul (CE) nr. 1339/2001 44 la aceeaşi dată.

De asemenea, Tratatul CE şi Statutul SEBC prevăd adoptarea de legislaţie 

comunitară secundară în completarea unor dispoziţii specifice ale Statutului 

(a se vedea secţiunea 2.5.4) şi înzestrarea BCE cu competenţe de reglementare 

proprii (a se vedea secţiunea 2.5.3).

Tratatul UE şi Tratatul CE în forma lor actuală ar fi trebuit înlocuite de Tratatul 

de instituire a unei Constituţii pentru Europa în luna noiembrie 2006, sub rezerva 

ratificării de către toate cele 25 de state membre ale UE. Acest tratat a fost redactat 

de Convenţia privind viitorul Europei în anul 2003 şi, în cele din urmă, adoptat de 

CIG în luna iunie 2004 şi, ulterior, ratificat de 15 state membre. Cu toate acestea, 

37 JO L 162, 19.6.1997, p. 1.
38 JO L 300, 29.11.2000, p. 1.
39 JO L 139, 11.5.1998, p. 1.
40 JO L 300, 29.11.2000, p. 2.
41 JO L 359, 31.12.1998, p. 1.
42 JO L 167, 7.7.2000, p. 1.
43 JO L 181, 4.7.2001, p. 6.
44 JO L 181, 4.7.2001, p. 11.
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întrucât, în anul 2005, textul a fost respins prin referendum în Franţa şi Ţările de 

Jos, mai multe state membre au suspendat procesul de ratificare.

1 .2 .2  Ca rac te r i s t i c i

Nici UEM, nici realizarea pieţei unice nu au reprezentat un scop în sine, 

ci au contribuit în mod esenţial la progresul obiectivelor fundamentale ale 

Comunităţii. Printre altele, în articolul 2 din Tratatul CE sunt menţionate drept 

obiective ale Comunităţii „o dezvoltare armonioasă, echilibrată şi durabilă a 

activităţilor economice, un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă […], 

o creştere durabilă şi neinflaţionistă [şi] un grad ridicat de competitivitate şi de 

convergenţă a performanţelor economice […]”. În conformitate cu articolul 4 

din Tratatul CE, principiile directoare cu statut constituţional destinate atingerii 

acestor obiective fundamentale sunt „preţuri stabile, finanţe publice şi condiţii 

monetare sănătoase, precum şi o balanţă de plăţi stabilă” şi „principiul unei 

economii de piaţă deschise, în care concurenţa este liberă”. În acest cadru general 

de politici, Tratatul CE atribuie responsabilităţi clare atât politicii monetare, 

cât şi politicii economice.

Aspec te l e  e conomice  ş i  moneta re  a l e  UEM
Aspectele economice şi monetare ale UEM au fost organizate diferit. În timp 

ce politicile monetare şi valutare au fost denaţionalizate şi centralizate la nivel 

comunitar, responsabilitatea pentru politica economică a rămas de competenţa 

statelor membre, deşi politicile economice naţionale trebuie aplicate într-un 

cadru comunitar de cooperare în materie de politici macroeconomice. Diferenţele 

de organizare respectă principiul subsidiarităţii (articolul 5 din Tratatul CE), 

respectiv repartizarea responsabilităţilor politice la nivelul Comunităţii este 

justificată numai în următoarele cazuri:

• dacă statele membre nu pot realiza în mod satisfăcător obiectivele atribuite sau

• atunci când, datorită amplorii sau efectelor acţiunii preconizate, obiectivele pot 

fi realizate mai bine la nivelul Comunităţii.

După cum se explică în continuare, centralizarea la nivel comunitar este 

justificată pentru politica monetară şi valutară, deoarece moneda unică şi 

politicile monetare şi valutare naţionale se exclud reciproc. Situaţia este diferită 

în cazul politicilor economice. În măsura în care cadrul Comunităţii asigură că 

politicile economice naţionale sunt efectiv în concordanţă cu obiectivele UEM 

menţionate anterior, aplicarea acestor politici este cel mai bine plasată la nivel 

naţional. Astfel, chiar şi o zonă economică total integrată precum zona euro nu 

constituie un argument decisiv pentru transferul integral al responsabilităţilor de 

politică economică către Comunitate.

Po l i t i c a  moneta ră  ş i  va lu ta ră
Băncii Centrale Europene – nucleul SEBC, dar şi al Eurosistemului – i s-a 

conferit responsabilitatea exclusivă privind politica monetară unică pentru zona 

euro (a se vedea secţiunea 2.1). O monedă unică necesită o politică monetară 

comună, în cadrul căreia procesul decizional este centralizat. Deoarece unele 

decizii de politică monetară trebuie adoptate zilnic, cadrul decizional trebuie să fie 
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permanent şi instituţionalizat sub forma unei entităţi juridice care poate fi trasă la 

răspundere şi care este responsabilă din punct de vedere politic pentru activităţile 

sale. De asemenea, având în vedere mandatul de politică monetară constând 

în menţinerea stabilităţii preţurilor, luarea deciziilor a trebuit încredinţată unui 

organism care era independent atât faţă de instituţiile Comunităţii, cât şi faţă de 

statele membre (a se vedea secţiunea 4.1).

Politica valutară şi-a pierdut, de asemenea, caracterul naţional şi a fost 

centralizată. Deoarece o monedă unică are un curs de schimb unic, nu poate 

exista decât o politică valutară unică. Deciziile de politică valutară pentru zona 

euro se iau în comun de către BCE şi Consiliul ECOFIN, Consiliul fiind cel care 

are ultimul cuvânt (a se vedea secţiunea 3.2.1).

Po l i t i c a  e conomică
Spre deosebire de politica monetară şi valutară, responsabilitatea pentru politica 

economică revine în continuare, în mare parte, statelor membre. În conformitate 

cu articolul 4 alineatul (1) din Tratatul CE, politica economică a Comunităţii 

se bazează pe „strânsa coordonare a politicilor economice ale statelor membre, 

pe piaţa internă şi pe definirea obiectivelor comune […]”. Articolul 98 din 

Tratatul CE prevede: „Statele membre îşi conduc politicile economice pentru a 

contribui la realizarea obiectivelor Comunităţii […] şi în contextul orientărilor 

generale menţionate la articolul 99 alineatul (2)”. Prin articolul 99 alineatul (1) 

din Tratatul CE, statele membre „îşi consideră politicile economice ca fiind o 

chestiune de interes comun” şi „le coordonează în cadrul Consiliului”.

Orientările generale de politică economică reprezintă instrumentul principal de 

coordonare a politicilor economice naţionale.45 Acestea conţin orientări pentru 

aplicarea generală a politicii economice şi formulează recomandări specifice 

pentru fiecare stat membru şi pentru Comunitate. Prezentând măsurile necesare 

în diferite domenii de politică – finanţe publice, reforme structurale, impozitare, 

reglementarea pieţei forţei de muncă sau formarea şi învăţământul – orientările 

stabilesc standardul utilizat pentru evaluarea deciziilor de politică adoptate 

ulterior la nivel naţional şi european.

Orientările generale de politică economică sunt adoptate sub forma unei recomandări 

şi, prin urmare, nu sunt nici obligatorii din punct de vedere juridic, nici executorii. 

În schimb, acestea se bazează pe persuasiune şi presiuni din partea celorlalte state 

care să determine guvernele să adopte măsurile corespunzătoare. Cu toate acestea, 

aprobarea lor de către Consiliul European 46 le conferă greutate politică.

De asemenea, au fost elaborate proceduri specifice, denumite în mod obişnuit 

„procese”. „Procesul de la Luxemburg” este procedura de coordonare a politicilor 

45 În ceea ce priveşte independenţa şi mandatul statutar al BCE, orientările generale de politică 
economică nu se aplică politicii monetare.

46 Aprobarea orientărilor generale de politică economică de către Consiliul European reprezintă 
singura măsură oficială adoptată de acest organism în chestiuni legate de UEM. Toate celelalte 
aspecte ale UEM care necesită măsuri la nivel de şefi de stat sau de guvern presupun fie decizii 
interguvernamentale, fie decizii în cadrul reuniunii Consiliului UE la nivel de şefi de stat sau 
de guvern.
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naţionale de ocupare a forţei de muncă. Principalul său instrument îl reprezintă 

orientările anuale privind ocuparea forţei de muncă, care definesc recomandările 

şi domeniile de acţiune prioritare, în special în ceea ce priveşte formarea şi 

învăţământul şi reforma pieţei forţei de muncă, precum şi transpunerea acestor 

orientări în planuri de acţiune naţionale.

„Procesul de la Cardiff” este un sistem de monitorizare şi evaluare inter pares 

a reformelor structurale. Principalul instrument este supravegherea multilaterală 

anuală a progreselor reformei economice. Acest exerciţiu are loc pe baza 

rapoartelor anuale ale statelor membre şi ale Comisiei Europene, coroborate cu 

o analiză multilaterală mai aprofundată a reformelor economice, realizată de 

Comitetul de politică economică.

„Procesul de la Köln” prevede un dialog macroeconomic între partenerii sociali, 

administraţiile naţionale, Comisia Europeană şi BCE. Principalul instrument al acestui 

proces îl reprezintă un schimb de evaluări ale situaţiei economice şi perspective ale 

UE. Dialogul macroeconomic face parte din Pactul european privind ocuparea forţei 

de muncă, completând astfel procesele de la Luxemburg şi Cardiff.

„Strategia de la Lisabona” a stabilit un program de reforme cuprinzător, al cărui 

scop este, printre altele, consolidarea funcţionării pieţei unice şi depăşirea 

ineficienţelor şi fragmentărilor existente în domenii variate precum pieţele 

titlurilor de valoare, accesul la capital de risc sau controlul traficului aerian.

Spre deosebire de orientările generale de politică economică, „procedura de 

deficit excesiv” pentru politicile fiscale (articolul 104 din Tratatul CE, completat 

de Pactul de stabilitate şi creştere) este obligatorie din punct de vedere juridic şi 

executorie (a se vedea caseta 5). Disciplina bugetară este susţinută de interdicţia 

privind finanţarea sectorului public de către băncile centrale (articolul 101) şi 

orice formă de acces preferenţial al sectorului public la instituţiile financiare 

(articolul 102). În conformitate cu regula no bail-out, nici Comunitatea şi nici 

un stat membru nu răspunde şi nu îşi asumă angajamentele unui alt stat membru 

(articolul 103). Astfel, o datorie publică ridicată nu poate fi lăsată să atingă 

niveluri exagerate, iar administraţiile naţionale care nu respectă regulile nu pot 

conta, în final, pe sprijinul financiar al altor ţări.

Această asimetrie dintre aspectele monetare şi cele economice ale UEM implică 

absenţa unui „guvern UE” comparabil cu guvernele naţionale. Totuşi, aceasta nu 

reprezintă neapărat o deficienţă a cadrului de politică economică al Comunităţii. 

Un grad înalt de autonomie decizională acordat statelor membre în domenii importante 

ale politicii economice le conferă acestora o marjă de manevră esenţială şi permite 

manifestarea efectelor benefice ale unei concurenţe solide între politicile economice. 

În acelaşi timp, normele şi procedurile cadrului de politică economică asigură 

stabilitatea macroeconomică, cu condiţia ca factorii decizionali să le respecte.
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Case ta  5   Cadru l  comun i ta r  pent ru  po l i t i c i  f i s c a l e

Tratatul cuprinde o serie de dispoziţii destinate asigurării unei situaţii solide a finanţelor 

publice în cursul celei de-a treia etape a UEM, având în vedere că politica fiscală rămâne 

în responsabilitatea guvernelor naţionale. Una dintre acestea se referă la procedura 

de deficit excesiv, astfel cum este definită în articolul 104 şi într-un protocol anexat 

la tratat. Această procedură prevede condiţiile care trebuie să predomine pentru ca 

o poziţie bugetară să fie considerată solidă. În conformitate cu articolul 104, 

„statele membre evită deficitele publice excesive”. Respectarea acestei cerinţe este 

evaluată pe baza unei valori de referinţă pentru ponderea în PIB a deficitului bugetar 

al administraţiilor publice de 3% şi a unei valori de referinţă pentru ponderea datoriei 

publice în PIB de 60%. În condiţiile prevăzute în tratat şi specificate în Pactul 

de stabilitate şi creştere (PSC), cum ar fi, de exemplu, o scădere anuală a PIB real 

de cel puţin 2%, pot fi tolerate ponderi ale deficitului sau datoriei peste valorile de 

referinţă, fără a considera că acestea ar implica existenţa unui deficit excesiv. În cazul 

în care Consiliul UE stabileşte că există un deficit excesiv într-o anumită ţară, procedura 

de deficit excesiv prevede luarea de măsuri suplimentare, inclusiv de sancţiuni.

PSC a fost adoptat în anul 1997, completând şi clarificând punerea în aplicare 

a procedurii de deficit excesiv.  Acesta constă în Rezoluţia Consiliului European privind 

PSC, „Regulamentul Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare 

şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice” şi „Regulamentul Consiliului 

privind accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv”. Prin acceptarea 

PSC, statele membre s-au angajat să urmărească obiectivul pe termen mediu al poziţiilor 

bugetare „excedentare sau aproape de echilibru”. Se consideră că deţinerea unor astfel 

de poziţii le-ar permite să soluţioneze impactul bugetar al fluctuaţiilor ciclice normale, 

fără a se abate de la valoarea de referinţă de 3% din PIB.

Într-un cadru de supraveghere multilaterală, statele participante la zona euro au obligaţia 

de a înainta programe de stabilitate Consiliului UE şi Comisiei Europene. Statele 

membre neparticipante trebuie să prezinte programe de convergenţă. Ambele programe 

cuprind informaţiile necesare pentru a evalua ajustările bugetare preconizate pe termen 

mediu pentru a atinge poziţia excedentară sau apropiată de zero.

O completare esenţială a acestor modalităţi de promovare a politicilor fiscale axate 

pe stabilitate este clauza no bail-out din Tratat. Articolul 103 alineatul (1) 

din Tratat prevede: „Comunitatea nu răspunde şi nu îşi asumă angajamentele autorităţilor 

administraţiilor publice centrale, ale autorităţilor regionale sau locale, ale celorlalte 

autorităţi publice sau ale altor organisme ori întreprinderi publice dintr-un stat 

membru […]. Un stat membru nu răspunde şi nu îşi asumă angajamentele autorităţilor 

administraţiilor publice centrale, ale autorităţilor regionale sau locale, ale celorlalte 

autorităţi publice sau ale altor organisme ori întreprinderi publice din alt stat membru”. 

Această clauză garantează că responsabilitatea rambursării datoriei publice rămâne 

la nivel naţional, încurajând astfel aplicarea de politici fiscale prudente la nivel naţional.

Alte dispoziţii care contribuie la disciplina fiscală sunt interdicţia privind finanţarea 

monetară a deficitelor bugetare şi orice formă de acces privilegiat al sectorului public 

la instituţiile financiare. Articolul 101 din Tratat interzice BCE şi BCN să acorde 

finanţare monetară pentru deficitele publice utilizând „credite pe descoperit de cont sau 

orice alt tip de facilitate de credit”. Articolul 102 din Tratat interzice orice măsură care 
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Integ ra rea  d i f e r enţ i a tă
Apartenenţa la UE nu implică în mod automat participarea la zona euro. În afară 

de statutul special, menţionat anterior, de care beneficiază Danemarca şi Regatul 

Unit, participarea la zona euro impune unui stat membru îndeplinirea condiţiilor 

necesare pentru adoptarea monedei unice.

Acestea sunt: un grad înalt de convergenţă durabilă (convergenţă economică) 

şi compatibilitatea legislaţiei naţionale cu dispoziţiile Tratatului privind UEM 

(convergenţă juridică) (a se vedea caseta 6).

În conformitate cu articolul 121 alineatul (1) din Tratatul CE, realizarea unui grad 

înalt de convergenţă economică durabilă este evaluată în raport cu următoarele 

criterii:

• realizarea unui grad înalt de stabilitate a preţurilor;

• caracterul solid al finanţelor publice;

• respectarea marjelor normale de fluctuaţie prevăzute de mecanismul cursului de 

schimb al Sistemului Monetar European, timp de cel puţin doi ani;

• caracterul durabil al convergenţei atinse de statul membru şi al participării sale 

la mecanismul cursului de schimb al Sistemului Monetar European, care se 

reflectă în nivelul ratelor dobânzilor pe termen lung.

Înainte de a adera la zona euro, un stat membru trebuie să dovedească îndeplinirea 

acestor criterii de o manieră durabilă. Această prevedere asigură că UEM rămâne 

în concordanţă cu obiectivele sale fundamentale şi cu principiile sale directoare, 

în special stabilitatea preţurilor, caracterul solid al finanţelor publice şi al 

condiţiilor monetare şi o balanţă de plăţi durabilă.

Cerinţa privind convergenţa juridică obligă fiecare stat membru să îşi adapteze 

legislaţia naţională pentru a asigura independenţa BCN respective şi pentru 

a o integra în SEBC.

Comisia Europeană şi BCE (în anul 1998, IME) evaluează în mod independent 

convergenţa economică şi juridică şi îşi prezintă concluziile Consiliului UE 

(reunit atât în configuraţia ECOFIN, cât şi la nivel de şefi de stat sau de guvern), 

care adoptă decizia finală.

Case ta  5   Cadru l  comun i ta r  pent ru  po l i t i c i  f i s c a l e  ( cont . )

ar putea să stabilească accesul preferenţial la instituţiile financiare al administraţiilor 

publice şi al instituţiilor sau organismelor comunitare. În afara consolidării stimulentelor 

pentru finanţe publice solide şi politici fiscale prudente, aceste dispoziţii contribuie 

la credibilitatea politicii monetare unice în urmărirea obiectivului stabilităţii preţurilor.

Extrase din BCE (2004), The monetary policy of the ECB, p. 23.
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Case ta  6   Cond i ţ i i l e  nece sa re  pent ru  adopta rea  euro

Condiţiile pentru adoptarea euro sunt prevăzute la articolul 121 din Tratatul CE şi 

în protocolul anexat la Tratatul CE privind criteriile de convergenţă menţionate la 

articolul 121. Aplicarea acestor dispoziţii a fost evaluată în rapoartele de convergenţă 

publicate de IME şi BCE.

Condiţiile pentru adoptarea euro sunt:

realizarea unui grad înalt de convergenţă durabilă („convergenţă economică”);• 

compatibilitatea legislaţiei naţionale a fiecărui stat membru cu articolele 108 şi 109 din • 

Tratatul CE şi cu Statutul SEBC („convergenţă juridică”).

Convergenţa  e conomică

Atingerea unui grad înalt de convergenţă durabilă de către statul membru respectiv este 

evaluată pe baza a patru criterii: stabilitatea preţurilor, situaţia fiscală solidă, stabilitatea 

cursului de schimb şi convergenţa ratelor dobânzilor.

Evo lu ţ i a  p re ţur i l o r

La prima liniuţă a articolului 121 alineatul (1) din Tratatul CE se solicită „realizarea unui 

grad înalt de stabilitate a preţurilor” şi se afirmă că „acesta rezultă dintr-o rată a inflaţiei 

apropiată de rata a cel mult trei state membre care au cele mai bune rezultate în materie 

de stabilitate a preţurilor”.

În articolul 1 din Protocol se prevăd următoarele: „criteriul stabilităţii preţurilor […] înseamnă 

că un stat membru are o stabilitate durabilă a nivelului preţurilor şi o rată medie a inflaţiei, 

în cursul unei perioade de un an înaintea examinării, care nu poate depăşi cu mai mult de 

1,5% rata inflaţiei a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate 

în domeniul stabilităţii preţurilor. Inflaţia se calculează cu ajutorul indicelui preţurilor de 

consum pe o bază comparabilă, ţinând seama de diferenţele dintre definiţiile naţionale”.

Evo lu ţ i i  f i s c a l e

La a doua liniuţă a articolului 121 alineatul (1) din Tratatul CE se prevede „caracterul solid 

al finanţelor publice” şi se precizează faptul că „acesta rezultă dintr-o situaţie bugetară care 

nu cunoaşte un deficit public excesiv în înţelesul articolului 104 alineatul (6)”.

La articolul 2 din Protocol se prevede că acest criteriu „[…] înseamnă că, în momentul 

examinării, un stat membru nu face obiectul unei decizii a Consiliului menţionată la 

articolul 104 alineatul (6) din Tratatul menţionat, privind existenţa unui deficit excesiv 

în statul membru respectiv”.

În conformitate cu articolul 104 alineatul (2) din Tratatul CE, statele membre „evită 

deficitele publice excesive”. Comisia examinează în special dacă disciplina bugetară a 

fost respectată, în special pe baza următoarelor criterii:

„(a)  dacă raportul dintre deficitul public planificat sau real şi produsul intern brut 

depăşeşte o valoare de referinţă [stabilită în Protocolul privind procedura aplicabilă 

deficitelor excesive la 3% din PIB], cu excepţia cazului în care:
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Case ta  6   Cond i ţ i i l e  nece sa re  pent ru  adopta rea  euro  ( cont . )

raportul s-a diminuat în mod semnificativ şi constant şi atinge un nivel apropiat de • 

valoarea de referinţă, sau

depăşirea valorii de referinţă este excepţională şi temporară şi respectivul raport se • 

menţine aproape de valoarea de referinţă;

(b)  dacă raportul dintre datoria publică şi produsul intern brut depăşeşte o valoare de 

referinţă [stabilită în Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive la 

60% din PIB], cu excepţia cazului în care acest raport se diminuează suficient şi se 

apropie de valoarea de referinţă într-un ritm satisfăcător”.

Evo lu ţ i a  cu r su lu i  de  s ch imb

La a treia liniuţă a articolului 121 alineatul (1) din Tratatul CE se specifică „respectarea 

limitelor normale de fluctuaţie prevăzute de mecanismul cursului de schimb din Sistemul 

Monetar European, timp de cel puţin doi ani, fără devalorizarea monedei în raport cu cea 

a altui stat membru”.

Conform articolului 3 din Protocol, „criteriul de participare la mecanismul ratei de schimb al 

Sistemului Monetar European […] înseamnă că un stat membru a respectat marjele normale 

de fluctuaţie prevăzute de mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European, fără 

să cunoască tensiuni grave cel puţin pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea examinării. În 

special, statul membru nu a devalorizat din proprie iniţiativă rata de schimb centrală bilaterală 

a monedei sale faţă de moneda unui alt stat membru în aceeaşi perioadă”.

În ceea ce priveşte aplicarea acestor dispoziţii, IME şi BCE au subliniat, în rapoartele 

de convergenţă din 1998, 2000 şi 2002 că, la momentul elaborării Tratatului, marjele 

normale de fluctuaţie se situau la ±2,25% în jurul parităţilor centrale bilaterale, în timp 

ce o bandă de fluctuaţie de ±6% reprezenta o derogare de la norme. În luna august 1993, 

s-a luat decizia de a lărgi marjele de fluctuaţie până la ±15%, iar interpretarea criteriului, 

în special a conceptului de „marje normale de fluctuaţie”, a devenit mai puţin clară. Prin 

urmare, în realizarea unei analize ex post trebuie să se ţină seama de evoluţia fiecărui 

curs de schimb în cadrul Sistemului Monetar European (SME) începând cu anul 1993. 

Astfel, se pune accentul pe apropierea cursurilor de schimb de parităţile centrale din 

cadrul MCS/MCS II.

Evo lu ţ i a  r a te lo r  dobânz i l o r  pe  t e rmen lung

La a patra liniuţă a articolului 121 alineatul (1) din Tratatul CE se prevede „caracterul 

durabil al convergenţei atinse de statul membru şi al participării sale la mecanismul 

cursului de schimb din Sistemul Monetar European, care se reflectă în nivelul ratelor 

dobânzilor pe termen lung”.

Conform articolului 4 din Protocol, „criteriul de convergenţă al ratelor dobânzilor […] 

în cursul unei perioade de un an înaintea examinării, înseamnă că un stat membru a avut 

o rată a dobânzii nominală medie pe termen lung care nu poate depăşi cu mai mult de 

2% pe aceea a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate în 

domeniul stabilităţii preţurilor. Ratele dobânzilor sunt calculate pe baza obligaţiunilor 

de stat pe termen lung sau a unor titluri comparabile, ţinând seama de diferenţele dintre 

definiţiile naţionale”.
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Case ta  6   Cond i ţ i i l e  nece sa re  pent ru  adopta rea  euro  ( cont . )

Convergenţa  j u r id i că

Legislaţia naţională a tuturor statelor membre, inclusiv statutele BCN ale acestora, 

trebuie să fie compatibilă cu articolele 108 şi 109 din Tratatul CE şi cu Statutul SEBC. 

Termenul „compatibil” arată că Tratatul nu impune „armonizarea” statutelor BCN între 

ele sau cu Statutul SEBC. În schimb, acesta indică faptul că legislaţia naţională trebuie 

ajustată în vederea eliminării neconcordanţelor cu Tratatul şi Statutul SEBC, în special 

dispoziţiile care contravin independenţei respectivei BCN şi rolului acesteia ca parte 

integrantă a SEBC.

Neconcordanţele au fost eliminate până la adoptarea euro de către statul membru 

respectiv. Un stat membru are obligaţia de a-şi adapta legislaţia, în pofida supremaţiei 

Tratatului şi a Statutului SEBC asupra legislaţiei naţionale. Acest lucru asigură că 

legislaţia naţională este a priori conformă cu dreptul comunitar.

În scopul identificării domeniilor în care este necesară adaptarea, BCE examinează:

independenţa BCN (independenţa juridică, instituţională şi funcţională, precum şi • 

stabilitatea mandatului conferit membrilor organelor de decizie);

integrarea juridică a BCN în SEBC (inclusiv obiectivele statutare, atribuţiile, • 

instrumentele, organizarea şi dispoziţiile financiare);

alte acte legislative care au implicaţii asupra participării totale a statului membru la • 

cea de-a treia etapă a UEM (inclusiv prevederi cu privire la emiterea de bancnote şi 

monede, deţinerea şi gestionarea rezervelor valutare şi politica valutară).

A l ţ i  f a c to r i

În temeiul articolului 121 alineatul (1) din Tratatul CE, Comisia şi IME (în prezent 

BCE) trebuie să ţină seama de o serie de alţi factori, respectiv „dezvoltarea ECU, 

rezultatele integrării pieţelor, situaţia şi evoluţia balanţei de plăţi curente, precum şi o 

examinare a evoluţiei costurilor salariale unitare şi a altor indici de preţuri”. Evoluţia 

ECU a fost un factor avut în vedere în 1998, în momentul trecerii la cea de-a treia 

etapă a UEM. Totuşi, întrucât euro a înlocuit ECU, acest factor nu va mai juca niciun 

rol în evaluarea convergenţei.

Procedur i

BCE (în 1998, IME) şi Comisia Europeană evaluează dacă fiecare stat membru al 

UE a îndeplinit condiţiile menţionate anterior. Ambele organisme acţionează în mod 

individual şi independent. Primele rapoarte de convergenţă au fost elaborate în anul 

1998, în momentul trecerii la cea de-a treia etapă a UEM. Situaţia statelor membre care 

fac obiectul unei derogări este evaluată cel puţin o dată la doi ani sau la cererea unui stat 

membru care face obiectul unei derogări.
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Sta te l e  membre  a l e  UE  ca re  f a c  ob i e c tu l  une i  de rogăr i
În conformitate cu articolul 122 din Tratatul CE, se consideră că un stat membru 

al UE care nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru adoptarea euro face obiectul 

unei derogări, ceea ce înseamnă că statul membru respectiv nu participă la zona 

euro. Acesta îşi păstrează suveranitatea asupra monedei proprii şi competenţele 

în domeniul politicii monetare şi nu are obligaţia de a respecta normele privind 

politica economică, care se aplică doar statelor participante la cea de-a treia 

etapă a UEM. Cu toate acestea, statele membre care fac obiectul unei derogări 

îşi menţin angajamentul faţă de obiectivul introducerii monedei unice [articolul 4 

alineatul (2) din Tratatul CE] şi au obligaţia de a realiza convergenţa economică 

şi juridică, ca o condiţie prealabilă pentru adoptarea în cele din urmă a monedei 

unice. În mod similar, articolul 108 privind independenţa băncilor centrale se 

aplică şi acestor state membre.

O derogare este temporară. Consiliul UE examinează situaţia la fiecare doi ani 

pe baza rapoartelor prezentate de BCE şi de Comisia Europeană. În cazul în care 

Consiliul (reunit atât în configuraţia ECOFIN, cât şi la nivel de şefi de stat sau de 

guvern) concluzionează că un stat membru îndeplineşte criteriile de convergenţă 

economică şi juridică, derogarea se abrogă, iar statul respectiv trebuie să adopte 

euro ca monedă oficială.

În prezent, Suedia şi cele zece ţări care au aderat la Uniunea Europeană la data 

de 1 mai 2004 sunt state membre care fac obiectul unei derogări. Suedia nu 

Case ta  6   Cond i ţ i i l e  nece sa re  pent ru  adopta rea  euro  ( cont . )

Etapele procedurale pentru trecerea la cea de-a treia etapă a UEM în 1998 s-au derulat 

în conformitate cu articolul 121 din Tratatul CE:

rapoarte elaborate de IME şi de Comisia Europeană;• 

recomandări ale Comisiei şi ale Consiliului ECOFIN;• 

consultarea Parlamentului European;• 

decizia Consiliului UE, reunit la nivel de şefi de stat sau de guvern.• 

Pentru revizuirea şi abrogarea unei derogări, articolul 122 din Tratatul CE prevede 

următoarele etape procedurale:

• rapoarte elaborate de BCE şi de Comisia Europeană;

• propunere din partea Comisiei;

• consultarea Parlamentului European;

• dezbaterea în cadrul Consiliului UE, reunit la nivel de şefi de stat sau de guvern;

• decizia Consiliului ECOFIN.
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îndeplineşte încă cerinţa de convergenţă juridică. Exceptând Slovenia, care va 

adera la zona euro la 1 ianuarie 2007, noile state membre trebuie să dovedească 

în anii următori că îndeplinesc condiţiile necesare pentru adoptarea euro ca 

monedă oficială.

S ta te l e  membre  a l e  UE  cu  s ta tut  spec i a l
În conformitate cu protocoalele anexate la Tratatul CE 47, Danemarca şi 

Regatul Unit au fost exceptate de la participarea la cea de-a treia etapă a 

UEM, ceea ce înseamnă că aceste două ţări au avut dreptul de a alege dacă 

participă sau nu la cea de-a treia etapă a UEM înainte de debutul acesteia la 

data de 1 ianuarie 1999. Ambele ţări şi-au exercitat acest drept (Danemarca în 

decembrie 1992, iar Regatul Unit în octombrie 1997) şi au notificat Consiliului 

UE intenţia de a nu trece la cea de-a treia etapă.

În ceea ce priveşte sfera de aplicare a exceptărilor, Protocolul privind Danemarca 

prevede că exceptarea va avea aceleaşi efecte ca şi o derogare. Protocolul 

privind Regatul Unit merge mult mai departe, exceptând această ţară şi de la 

aplicarea altor dispoziţii ale Tratatului. În special, nu se aplică Regatului Unit 

articolul 4 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul căruia Comunitatea şi statele 

membre îşi menţin angajamentul faţă de obiectivul introducerii monedei unice, 

şi articolul 108 privind independenţa băncilor centrale.

Exceptările acordate Danemarcei şi Regatului Unit sunt permanente. Totuşi, 

ambele state membre şi-au rezervat dreptul de a pune capăt derogării într-o etapă 

ulterioară, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor necesare pentru adoptarea euro.

47 Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Danemarca; Protocolul privind anumite 
dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
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Şedinţa Consiliului guvernatorilor BCE 

din luna noiembrie 2006
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2   ACT IV ITATEA  DE  BANCĂ CENTRALĂ 

ÎN  CADRUL  UEM:  ASPECTE  JUR ID ICE , 

INST ITUŢ IONALE  Ş I  ORGANIZATOR ICE

Prin adoptarea euro ca monedă unică, statele membre ale UE care formează 

zona euro au renunţat la propria suveranitate monetară. BCE, nucleul sistemului 

de bănci centrale nou-creat, denumit „Sistemul European al Băncilor Centrale 

(SEBC)”, a preluat responsabilitatea privind politica monetară în zona euro.

2 .1  BCE ,  SEBC  Ş I  EUROS I STEMUL

În conformitate cu dispoziţiile Tratatului CE, SEBC îndeplineşte funcţiile de 

bancă centrală pentru euro. Cu toate acestea, întrucât SEBC nu are personalitate 

juridică şi având în vedere gradele diferite de integrare în UEM, adevăraţii 

participanţi activi sunt BCE şi BCN ale ţărilor zonei euro. Acestea exercită 

împreună funcţiile de bază ale SEBC sub denumirea „Eurosistem”.

Gra f i cu l  1    SEBC  ş i  Euros i s t emu l
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2 .1 .1  SEBC  ş i  Euros i s t emu l  ca  l egă tură  o rgan i că  î n t re  BCE  ş i  BCN

SEBC este format din BCE şi BCN ale celor 25 de state membre ale UE, iar „legea 

organică” pe care acesta se bazează este Protocolul privind Statutul Sistemului 

European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC), 

anexat la Tratatul CE.

Spre deosebire de BCE şi BCN, SEBC nu are personalitate juridică, nu este 

abilitat să acţioneze şi nu are organe de decizie proprii. În schimb, membrii 

SEBC, respectiv BCE şi BCN, sunt persoane juridice şi participanţi activi. BCE 

şi BCN sunt abilitate să acţioneze, dar, în îndeplinirea misiunilor atribuite SEBC, 

acestea acţionează în conformitate cu obiectivele acestuia, cu normele prevăzute 

de Tratat şi de Statut, precum şi cu deciziile adoptate de organele de decizie ale 

BCE. Astfel, termenul „SEBC” desemnează un cadru instituţional care stabileşte 

„legătura organică” între BCE şi BCN. Acesta asigură că: i) procesul decizional 

este centralizat şi ii) misiunile atribuite SEBC prin Tratatul CE sunt îndeplinite 

în comun şi în mod consecvent, în concordanţă cu repartizarea competenţelor şi 

cu obiectivele sistemului.

Din SEBC fac parte BCN ale tuturor statelor membre ale UE, chiar şi ale celor 

care nu au adoptat euro (a se vedea secţiunea 1.2.2), fie datorită statutului special 

al acestora (Danemarca şi Regatul Unit), fie datorită unei derogări (Suedia şi 

cele zece noi state membre ale UE). Deoarece statele membre neparticipante 

şi-au păstrat suveranitatea monetară, băncile lor centrale nu sunt implicate în 

îndeplinirea funcţiilor de bază ale sistemului. Pentru a facilita înţelegerea de 

către publicul larg a structurii complexe a Sistemului European al Băncilor 

Centrale, Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât, în luna noiembrie 1998, 

adoptarea termenului „Eurosistem”. Acesta se referă la componenţa – BCE şi 

BCN ale statelor membre care au adoptat euro – în care SEBC îşi îndeplineşte 

principalele misiuni.

Trei considerente principale de natură politică şi economică au stat la baza 

instituirii unui sistem care să îndeplinească funcţiile de bancă centrală pentru 

euro, nu a unei bănci centrale unice:

1. înfiinţarea unei bănci centrale unice pentru întreaga zonă euro (concentrând, 

probabil, activitatea de bancă centrală într-un singur loc) nu ar fi fost 

acceptabilă din raţiuni politice;

2. opţiunea creării Eurosistemului are la bază experienţa BCN, menţinând 

structura instituţională, infrastructura, capacităţile operaţionale şi competenţele 

acestora; în plus, BCN continuă să îndeplinească şi unele atribuţii 

independente de Eurosistem;

3. având în vedere spaţiul geografic vast pe care îl ocupă zona euro, 

s-a considerat oportun ca instituţiilor de credit să le fie oferit un punct de 

acces la activitatea de bancă centrală în fiecare stat membru participant. 

Luând în considerare numărul mare de naţiuni şi culturi din zona euro, 

s-a apreciat că rolul de punct de acces la Eurosistem ar putea fi îndeplinit cel 

mai bine de instituţiile naţionale (nu de o singură instituţie supranaţională).
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Construcţia Eurosistemului se fondează pe structurile de bancă centrală 

existente, respectând diversitatea culturală şi naţională a zonei euro. Totodată, 

autonomia BCN favorizează schimburile prolifice şi, atunci când este necesar, 

spiritul de emulaţie în ceea ce priveşte cele mai bune practici, generând 

astfel un potenţial de sporire a eficienţei administrării operaţionale în cadrul 

Eurosistemului. În acest scop, în luna ianuarie 2005, băncile centrale din 

Eurosistem au convenit asupra unei declaraţii de misiune, precum şi asupra 

unei viziuni comune cu privire la obiectivele strategice ale Eurosistemului 

şi la principiile de organizare destinate promovării eficienţei şi eficacităţii în 

îndeplinirea funcţiilor Eurosistemului.

2 .1 .2  BCE  ca  o rgan i sm spec i a l i z a t  de  d rept  comun i ta r

În conformitate cu dispoziţiile Tratatului CE, BCE a fost înfiinţată ca organism 

independent specializat în vederea aplicării politicii monetare şi a îndeplinirii 

funcţiilor conexe. În acest scop, BCE a fost înzestrată cu personalitate juridică 

proprie, având, de asemenea, organe de decizie şi competenţe specifice. 

Organizarea sa ca bancă centrală corespunde caracterului specific al politicii 

monetare, respectiv un serviciu public pus în aplicare în principal prin derularea 

de operaţiuni pe piaţa financiară.

Per sona l i t a tea  j u r id i că
BCE are personalitate juridică în temeiul articolului 107 alineatul (2) din 

Tratatul CE şi se bucură de capacitatea juridică cea mai largă recunoscută 

persoanelor juridice prin legislaţia internă a fiecărui stat membru în conformitate 

cu articolul 9.1 din Statutul SEBC. Astfel, aceasta poate să dobândească sau să 

înstrăineze bunuri mobile şi imobile şi să stea în justiţie. În plus, BCE se bucură 

de privilegiile şi imunităţile necesare îndeplinirii misiunilor sale, în condiţiile 

prevăzute de Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene 

din data de 8 aprilie 19651.

Având statut de persoană juridică conform dispoziţiilor de drept public 

internaţional, BCE este abilitată, printre altele, să încheie acorduri internaţionale 

în domenii care ţin de competenţa sa şi să ia parte la activităţile unor 

organizaţii internaţionale precum Fondul Monetar Internaţional (FMI), Banca 

Reglementelor Internaţionale (BRI) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE).

S ta tutu l  i n s t i tu ţ i ona l
Deşi îndeplineşte o misiune de serviciu public în temeiul Tratatului CE, BCE 

nu este o instituţie comunitară în sensul propriu al termenului. Aceasta nu 

este menţionată în articolul 7 din Tratatul CE, în temeiul căruia sunt stabilite 

cele cinci instituţii comunitare, respectiv Parlamentul European, Consiliul, 

Comisia Europeană, Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi. Acestora li s-a 

încredinţat mandatul general de îndeplinire a misiunilor Comunităţii în limitele 

competenţelor atribuite acestor instituţii prin Tratat.

1 Articolul 23 din Protocol prevede că protocolul se aplică Băncii Centrale Europene, membrilor 
organismelor acesteia şi personalului său, fără a aduce atingere dispoziţiilor Statutului SEBC.
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În schimb, temeiul juridic al SEBC şi BCE este prevăzut într-un articol separat 

(articolul 8 din Tratat). Acesta se află la baza statutului specific al BCE în 

contextul general al Comunităţii Europene, diferenţiind-o de celelalte instituţii 

şi de organismele lor auxiliare şi limitând activităţile sale la o misiune specială, 

clar definită.

Fiind o organizaţie creată prin Tratatul CE, BCE se bucură de competenţe reale, 

care nu i-au fost delegate de instituţiile comunitare, ci i-au fost conferite prin 

Tratat. Această caracteristică distinge BCE de diversele agenţii comunitare 

descentralizate, care au propria personalitate juridică, dar ale căror competenţe 

sunt delegate de către instituţiile comunitare.2

2 .1 .3  BCN d in  zona  euro  ca  par te  i n teg rantă  a  Euros i s t emu lu i

Fiecare BCN din Eurosistem are personalitate juridică în conformitate cu 

legislaţia naţională a ţării respective. Cu toate acestea, toate BCN ale ţărilor 

din zona euro fac parte integrantă din Eurosistem în temeiul articolului 105 

din Tratatul CE şi al articolului 14.3 din Statutul SEBC. Conform dispoziţiilor 

articolului 12.1 din Statut, acestea îndeplinesc misiuni ale Eurosistemului care 

le-au fost încredinţate de BCE în concordanţă cu principiul descentralizării 

(a se vedea secţiunea 2.4) şi acţionează în conformitate cu orientările şi 

instrucţiunile BCE (articolul 14.3 din Statut). În acelaşi timp, guvernatorii BCN 

din Eurosistem sunt, alături de membrii Comitetului executiv, membri ex officio 

ai Consiliului guvernatorilor BCE (articolul 10 din Statutul SEBC). În calitate 

de „acţionari” ai BCE, BCN din Eurosistem subscriu la capitalul BCE şi pun 

la dispoziţia acesteia active din rezervele valutare şi participă la repartizarea 

profiturilor şi pierderilor nete ale BCE (articolele 28, 30 şi 33 din Statut).

În vederea integrării BCN în Eurosistem, legislaţiile naţionale aplicabile au fost 

armonizate cu legislaţia comunitară: legislaţiile şi statutele naţionale trebuie să 

asigure, în special, independenţa BCN şi a organelor de decizie ale acestora faţă 

de autorităţile statelor membre ale UE respective (a se vedea secţiunea 4.1). 

Această cerinţă de independenţă este întemeiată pe implicarea BCN şi a 

guvernatorilor acestora în funcţionarea Eurosistemului.

Integrarea funcţională a BCN în Eurosistem nu încalcă autonomia instituţională, 

financiară şi administrativă a acestora. Conform prevederilor Statutului SEBC, 

BCN pot îndeplini, pe propria răspundere, şi funcţii care nu au legătură cu 

Eurosistemul, cu excepţia cazurilor în care Consiliul guvernatorilor consideră că 

funcţiile respective impietează asupra obiectivelor şi atribuţiilor Eurosistemului. 

Funcţiile exterioare Eurosistemului diferă de la o ţară la alta şi acoperă, 

în principal, diverse tipuri de servicii financiare şi administrative oferite 

autorităţilor guvernamentale ale ţărilor respective. Majoritatea BCN sunt 

implicate, de asemenea, în supravegherea instituţiilor financiare din ţările lor 

(a se vedea secţiunea 3.7).

2 De exemplu, Agenţia Europeană de Mediu (AEM), Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei 
Interne (OAPI) şi Agenţia Europeană pentru Evaluarea Medicamentelor (AEEM).
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2 .1 .4  BCN a l e  s ta te lo r  membre  UE  nepar t i c i pante

BCN ale statelor membre UE neparticipante sunt şi ele membre ale SEBC, dar au un 

statut special. Acestea sunt responsabile de propriile politici monetare naţionale şi nu 

participă la activităţile principale ale Eurosistemului, cum ar fi, în special, aplicarea 

politicii monetare unice. Guvernatorii băncilor centrale ale acestor state nu sunt 

membri ai Consiliului guvernatorilor BCE şi nu sunt implicaţi în procesul de luare 

a deciziilor privind principalele activităţi ale Eurosistemului. În mod similar, aceste 

BCN nu sunt implicate în aplicarea politicii monetare unice şi a funcţiilor conexe.

Cu toate acestea, BCN neparticipante trebuie să respecte principiile politicii 

monetare orientate către stabilitatea preţurilor. În plus, apartenenţa acestora la 

SEBC presupune necesitatea unei cooperări strânse cu Eurosistemul în câteva 

domenii: de exemplu, BCN ale ţărilor din afara zonei euro contribuie la colectarea 

datelor statistice (a se vedea secţiunea 3.5). De asemenea, mecanismul european 

al cursului de schimb II (MCS II) oferă cadrul necesar pentru cooperarea cu 

Eurosistemul în ceea ce priveşte politica monetară şi valutară (a se vedea 

secţiunea 3.2.1). Forumul instituţional pentru o astfel de cooperare îl constituie 

Consiliul general al BCE (a se vedea secţiunea 2.5.1).

2 .2  OB IECT IVE

În conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din Tratat, obiectivul principal 

al SEBC este menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără a aduce atingere acestui 

obiectiv, SEBC susţine politicile economice generale în cadrul Comunităţii, 

pentru a contribui la realizarea obiectivelor acesteia (printre care se numără şi 

un nivel înalt de ocupare a forţei de muncă şi o creştere economică durabilă şi 

neinflaţionistă). De asemenea, SEBC acţionează în conformitate cu principiul 

unei economii de piaţă deschise, în care concurenţa este liberă.

Întrucât dispoziţiile articolului 105 alineatul (1) din Tratat nu se aplică acelor 

state membre ale UE care nu au adoptat euro, termenul de „SEBC” trebuie înţeles 

ca „Eurosistem”.

2 .2 .1  Ob i e c t i vu l  p r in c ipa l :  s t ab i l i t a tea  p re ţur i l o r

Obiectivul principal al Eurosistemului de a menţine stabilitatea preţurilor 

constituie dispoziţia cea mai importantă a capitolului privind politica monetară 

din Tratat. Acesta reflectă gândirea economică modernă în ceea ce priveşte 

rolul, domeniul de aplicare şi limitele politicii monetare şi stă la baza structurii 

instituţionale şi organizatorice a activităţii de bancă centrală în cadrul UEM.

Obiectivul de menţinere a stabilităţii preţurilor a fost stabilit prin Tratatul CE din 

motive bine întemeiate. În primul rând, decenii de experienţă practică şi numeroase 

studii economice sugerează că, prin menţinerea durabilă a stabilităţii preţurilor, 

politica monetară va contribui în cea mai mare măsură la ameliorarea perspectivelor 

economice şi la îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor (a se vedea caseta 7).

În al doilea rând, bazele teoretice ale politicii monetare, precum şi experienţa 

dobândită în trecut dovedesc faptul că, în ultimă instanţă, politica monetară 
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poate influenţa numai nivelul preţurilor în economie (a se vedea secţiunea 3.1.1). 

Astfel, menţinerea stabilităţii preţurilor este singurul obiectiv realizabil al 

politicii monetare pe termen mediu. În schimb, dincolo de impactul pozitiv 

exercitat de stabilitatea preţurilor, politica monetară nu are potenţialul necesar 

pentru a exercita o influenţă durabilă asupra variabilelor reale.

Case ta  7   Bene f i c i i l e  s t ab i l i t ă ţ i i  p re ţur i l o r

Obiectivul privind stabilitatea preţurilor se referă la nivelul general al preţurilor 

în economie şi implică evitarea atât a inflaţiei, cât şi a deflaţiei prelungite. Există mai 

multe modalităţi prin care stabilitatea preţurilor contribuie la obţinerea unor niveluri 

ridicate de activitate economică şi de ocupare a forţei de muncă:

1.  stabilitatea preţurilor facilitează recunoaşterea variaţiilor la nivelul preţurilor 

relative, dat fiind că aceste variaţii nu sunt eclipsate de fluctuaţiile la nivelul 

general al preţurilor, ceea ce permite întreprinderilor şi consumatorilor să ia decizii 

în cunoştinţă de cauză privind consumul şi investiţiile. La rândul său, acest lucru 

permite o alocare mai eficientă a resurselor pe piaţă. Sprijinind piaţa în orientarea 

resurselor către domeniile în care acestea pot fi utilizate cu maximă productivitate, 

stabilitatea preţurilor creşte potenţialul productiv al economiei; 

2.  în cazul în care pot fi siguri de menţinerea stabilităţii preţurilor în viitor, investitorii 

nu vor solicita nicio „primă de risc de inflaţie” pentru compensarea riscurilor asociate 

deţinerii de active nominale pe termen lung. Prin reducerea primelor de risc aferente 

ratelor reale ale dobânzilor, politica monetară poate contribui la o alocare eficientă 

a resurselor pe piaţa de capital, sporind astfel stimulentele necesare investiţiilor, ceea 

ce susţine prosperitatea economică; 

3.  de asemenea, dacă menţinerea stabilităţii preţurilor este plauzibilă, există şanse 

minime ca persoanele fizice şi întreprinderile să devieze resursele din sfera productivă 

pentru a se proteja împotriva inflaţiei. De exemplu, în contextul unei inflaţii 

ridicate, un stimulent îl reprezintă stocarea de bunuri reale, dat fiind că, în astfel de 

circumstanţe, acestea din urmă constituie un mijloc de tezaurizare mai bun decât 

numerarul sau anumite active financiare. Totuşi, stocarea de bunuri nu reprezintă 

o decizie investiţională eficientă, împiedicând creşterea economică; 

4.  sistemele fiscale şi cele de asistenţă socială pot crea stimulente perverse care 

distorsionează comportamentul economic. În majoritatea cazurilor, aceste distorsionări 

sunt accentuate de fenomenul inflaţiei sau al deflaţiei. Stabilitatea preţurilor 

elimină costurile economice reale generate atunci când inflaţia amplifică efectele 

de distorsiune exercitate de sistemele fiscale şi cele de asistenţă socială;

5.  menţinerea stabilităţii preţurilor împiedică redistribuirea arbitrară şi semnificativă 

a veniturilor şi avuţiei, fenomen care se manifestă în contexte inflaţioniste, dar 

şi deflaţioniste. Prin urmare, un mediu economic caracterizat de preţuri stabile 

contribuie la menţinerea stabilităţii şi coeziunii sociale. În secolul al XX-lea au existat 

mai multe situaţii care au demonstrat că ratele ridicate ale inflaţiei sau deflaţiei tind să 

creeze instabilitate politică şi socială.

Sursa: BCE (2004), The monetary policy of the ECB, p. 42.
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Deşi Tratatul CE stabileşte în mod clar că menţinerea stabilităţii preţurilor 

reprezintă obiectivul principal al BCE, acesta nu oferă o definiţie clară 

a „stabilităţii preţurilor”. Din acest motiv, în luna octombrie 1998, BCE a anunţat 

o definiţie cantitativă a stabilităţii preţurilor, care se regăseşte în strategia de 

politică monetară a BCE (a se vedea secţiunea 3.1.2).

2 .2 .2  Sus ţ ine rea  po l i t i c i l o r  e conomice  genera l e

În îndeplinirea mandatului său clar definit de menţinere a stabilităţii preţurilor 

în zona euro, BCE susţine politicile economice generale în cadrul Comunităţii 

„pentru a contribui la realizarea obiectivelor Comunităţii, astfel cum sunt 

definite la articolul 2”. Într-adevăr, după cum se arată mai sus, BCE poate 

contribui cel mai eficient la promovarea, printre altele, a unei „creşteri durabile 

şi neinflaţioniste” şi a unui „nivel înalt de ocupare a forţei de muncă”, conform 

dispoziţiilor articolului 2 din Tratatul CE, prin aplicarea unei politici monetare 

al cărei obiectiv principal este stabilitatea preţurilor. În acest fel, o politică 

monetară orientată către stabilitate creează un mediu stabil care permite aplicarea 

cât mai eficientă a altor politici.

În schimb, politica monetară are posibilităţi foarte limitate de a exercita o influenţă 

de durată prin alte canale asupra variabilelor reale; pe termen lung, venitul real 

este determinat, în mod esenţial, de factori pe partea ofertei (precum tehnologia, 

creşterea populaţiei, flexibilitatea pieţelor şi eficienţa cadrului instituţional al 

economiei). Prin urmare, sporirea potenţialului de creştere a economiei ţine de 

politicile fiscale şi structurale, precum şi de cele aferente procesului de negociere 

a salariilor.

Mandatul de susţinere a politicilor economice generale în zona euro nu conferă 

BCE responsabilităţi directe pentru alte obiective decât cel al menţinerii 

stabilităţii preţurilor. În schimb, Tratatul conţine dispoziţii care prevăd luarea în 

considerare şi a celorlalte obiective ale Comunităţii de către BCE în realizarea 

obiectivului său principal. În special, având în vedere că politica monetară 

poate exercita un impact asupra activităţii reale pe termen scurt, BCE ar trebui 

să evite în mod normal generarea de fluctuaţii excesive ale producţiei sau ale 

ocupării forţei de muncă, cu condiţia ca acest lucru să nu pericliteze în niciun fel 

realizarea obiectivului său principal.

De asemenea, mandatul de susţinere a politicilor economice generale ale 

Comunităţii nu impune BCE să îşi coordoneze ex ante politica proprie cu 

politicile economice ale Comunităţii. Totuşi, acest lucru face parte din logica pe 

care se bazează dialogul dintre BCE şi factorii decizionali în domeniul politicii 

economice la nivelul Comunităţii (a se vedea secţiunea 4.3).

2 .2 .3  P r in c ip iu l  une i  e conomi i  de  p i a ţă  de s ch i s e

Tratatul CE conţine, de asemenea, dispoziţii care prevăd respectarea de către 

Eurosistem a principiului unei economii de piaţă deschise în care concurenţa este 

liberă. Eurosistemul respectă acest principiu în mai multe feluri. Prin menţinerea 

stabilităţii preţurilor, BCE contribuie la buna funcţionare a mecanismului de 

stabilire a preţurilor, ce reprezintă o caracteristică esenţială a unei economii 
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de piaţă funcţionale, favorizând o alocare eficientă a resurselor. Instrumentele 

de politică monetară ale Eurosistemului se bazează pe mecanisme de piaţă, 

iar instituţiile de credit au acces în egală măsură la facilităţile Eurosistemului.

2 .3  M IS IUN ILE  CONFER ITE  PR IN  TRATAT

Tratatul conferă SEBC misiunea de a exercita funcţiile specifice activităţii de 

bancă centrală în numele Comunităţii. Având în vedere că unele state membre 

ale UE nu participă la UEM, prin „SEBC” şi „Comunitate” se va înţelege 

„Eurosistem” şi, respectiv, „zona euro”.

2 .3 .1  M i s i un i l e  de  bază  a l e  Euros i s t emu lu i

Articolul 105 alineatul (2) din Tratatul CE şi articolul 3.1 din Statutul SEBC conferă 

Eurosistemului competenţa unică de îndeplinire a următoarelor misiuni de bază:

• definirea şi aplicarea politicii monetare a zonei euro;

• derularea tranzacţiilor valutare;

• deţinerea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre din 

zona euro;

• promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi.

Alte misiuni conexe includ:

• emiterea de bancnote euro, singurele bancnote considerate mijloc legal de 

plată în zona euro [articolul 106 alineatul (1) din Tratatul CE şi articolul 16 

din Statut];

• colectarea de informaţii statistice necesare îndeplinirii misiunilor Eurosistemului 

(articolul 5 din Statut).

Capacitatea Eurosistemului de a formula şi de a pune în aplicare politica 
monetară a zonei euro este asigurată prin controlul deplin al acestuia asupra 

bazei monetare. În conformitate cu articolul 106 din Tratat, BCE şi BCN sunt 

singurele instituţii care au dreptul de a emite bancnote considerate mijloc legal 

de plată în zona euro; statele membre ale zonei euro au dreptul de a emite numai 

monede cu valori nominale mici, iar volumul de monede emise este supus 

aprobării BCE. Având în vedere că sistemul bancar depinde de baza monetară, 

Eurosistemul se află în poziţia de a exercita o influenţă dominantă asupra ratelor 

dobânzilor şi condiţiilor de pe piaţa monetară (a se vedea secţiunea 3.1).

Derularea de tranzacţii valutare este o funcţie importantă, ce decurge din 

aplicarea politicii monetare. Prin conferirea acestei misiuni Eurosistemului 

se exploatează capacităţile operaţionale ale băncilor centrale, asigurându-se, 

în acelaşi timp, şi menţinerea concordanţei dintre tranzacţiile valutare şi 

obiectivele politicii monetare. Tranzacţiile valutare influenţează două variabile 

importante pentru politica monetară, respectiv cursurile de schimb şi condiţiile de 

lichiditate pe pieţele interne. Acestea trebuie să fie compatibile cu cadrul stabilit 

prin Tratat şi destinat politicii cursului de schimb a zonei euro. În acest domeniu, 
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BCE este coresponsabilă, împreună cu Consiliul UE, în calitate de ultim factor 

decizional (a se vedea secţiunea 3.2.1).

Deţinerea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale zonei euro reprezintă 

două sarcini ce completează în mod firesc funcţia Eurosistemului de derulare 

a tranzacţiilor valutare. Complementară este şi competenţa BCE de control 

asupra utilizării deţinerilor de rezerve valutare, prevăzută de articolul 31 din 

Statut, precum şi a fondurilor de rulment reziduale în valută ale statelor membre 

(a se vedea secţiunea 3.2.2).

Prin conferirea misiunii de promovare a bunei funcţionări a sistemelor de plăţi 
(a se vedea secţiunea 3.3) Eurosistemului, se admite importanţa existenţei unor 

sisteme eficiente şi solide nu numai pentru aplicarea politicii monetare, ci şi 

pentru economie în general.

În vederea îndeplinirii misiunilor Eurosistemului, Statutul SEBC conferă BCE 

şi BCN din zona euro o gamă variată de competenţe funcţionale şi operaţionale, 

în conformitate cu dispoziţiile articolelor 17-24 din Statut. Totodată, BCE:

• dispune de competenţe de reglementare şi are dreptul de a impune sancţiuni 

obligatorii în cazul nerespectării regulamentelor şi deciziilor BCE conform 

dispoziţiilor articolului 110 din Tratat şi ale articolului 34 din Statut (a se vedea 

secţiunea 2.5.3);

• monitorizează respectarea de către BCN a interdicţiei privind finanţarea 

monetară şi accesul preferenţial al sectorului public la instituţiile financiare

(a se vedea secţiunea 2.5.5).

2 .3 .2  A l t e  m i s iun i

Pe lângă misiunile sale principale, Eurosistemul trebuie să contribuie la „buna 

desfăşurare a politicilor promovate de autorităţile competente în ceea ce priveşte 

supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi stabilitatea sistemului 

financiar” [articolul 105 alineatul (5) din Tratatul CE]. Întrucât aceste misiuni 

constituie în principal responsabilitatea statelor membre, rolul Eurosistemului se 

limitează doar la acela de „a contribui”. Deşi limitele contribuţiei Eurosistemului 

nu sunt clar definite, Tratatul recunoaşte prin aceasta interesul legitim al BCE şi 

BCN de a participa la acordurile Comunităţii privind supravegherea prudenţială 

şi stabilitatea financiară (a se vedea secţiunea 3.7).

O altă misiune deosebit de importantă a BCE o constituie acordarea de 

consultanţă în domeniile sale de competenţă instituţiilor şi organelor comunitare 

şi autorităţilor naţionale interesate [articolul 105 alineatul (4) din Tratatul CE şi 

articolul 4 din Statut], BCE având şi dreptul de iniţiativă legislativă în domeniul 

legislaţiei comunitare secundare în cazurile indicate în Tratat (a se vedea 

secţiunea 2.5.4).
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Conform dispoziţiilor articolului 123 alineatul (2) din Tratat şi ale articolului 44 

din Statut, BCE are obligaţia de a asigura, de asemenea, funcţiile IME care 

trebuie îndeplinite în continuare cu privire la acele state membre ale UE care nu 

au adoptat încă euro (a se vedea secţiunea 2.5.6).

2 .4   PROCESUL  DEC IZ IONAL  CENTRAL IZAT  Ş I  DESCENTRAL IZAREA 
OPERAŢ IONALĂ

În conformitate cu articolul 8 din Statutul SEBC, organele de decizie ale BCE 

conduc Eurosistemul. În cadrul responsabilităţilor care le revin, acestea iau toate 

deciziile necesare pentru a permite SEBC şi Eurosistemului să îşi îndeplinească 

misiunile care le-au fost conferite.

Procesul decizional centralizat desfăşurat de organele de decizie ale BCE nu 

constă doar în formularea politicilor – cum ar fi, de exemplu, modificările ratelor 

dobânzilor reprezentative ale BCE. Acesta cuprinde, de asemenea, punerea în 

aplicare a politicilor prin intermediul BCE şi BCN.

Cu excepţia atribuţiilor statutare care i-au fost conferite exclusiv BCE în calitate 

de nucleu şi lider al Eurosistemului (a se vedea secţiunea 2.5), în Statutul SEBC 

nu se precizează în ce măsură politicile BCE trebuie puse în aplicare prin activităţi 

desfăşurate de BCE sau BCN. În ceea ce priveşte activităţile Eurosistemului, 

în cea mai mare parte, repartizarea efectivă a atribuţiilor în interiorul sistemului 

a avut la bază principiul descentralizării, respectiv „în măsura în care se consideră 

că acest lucru este posibil şi oportun […], BCE recurge la băncile centrale 

naţionale pentru executarea operaţiunilor care ţin de misiunile Eurosistemului” 

(articolul 12.1 din Statutul SEBC).

Principiul descentralizării nu ar trebui confundat cu „principiul subsidiarităţii”, 

astfel cum este definit în articolul 5 din Tratatul CE. Subsidiaritatea implică 

justificarea concludentă a nevoii de centralizare înaintea luării de măsuri la 

nivelul Comunităţii. Cu toate acestea, în cea de-a treia etapă a UEM, politica 

monetară a devenit un domeniu în care măsurile se iau exclusiv la nivel comunitar. 

Prin urmare, centralizarea nu trebuie justificată; în schimb, BCE are sarcina de 

a evalua în ce măsură descentralizarea este posibilă şi oportună.

Structura operaţională a Eurosistemului ia pe deplin în considerare principiul 

descentralizării. Aşa cum se indică şi la capitolul 3, BCN îndeplinesc aproape 

toate atribuţiile operaţionale ale Eurosistemului. În special, BCN derulează 

operaţiunile de politică monetară şi, în calitate de agenţi ai BCE, efectuează 

cele mai multe dintre operaţiunile externe, asigură servicii de plăţi şi decontare 

a operaţiunilor cu instrumente financiare şi răspund de alimentarea cu bancnote 

euro, precum şi de emiterea şi procesarea ulterioară a acestora. De asemenea, 

acestea colectează date statistice pentru BCE, colaborează cu BCE la traducerea 

şi realizarea de publicaţii, contribuie la analiza şi cercetarea economică, care se 

desfăşoară în cadrul unor reţele organizate.

Spre deosebire de BCN, aşa cum se arată şi în capitolul 3, BCE derulează numai 

câteva operaţiuni. BCE administrează fondurile proprii, supraveghează sistemele 
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de plăţi şi de compensare transfrontaliere de mare valoare şi îndeplineşte 

rolul de agent de decontare pentru unele dintre aceste sisteme. Alte activităţi 

operaţionale ale BCE includ operaţiunile externe, deşi, în realitate, acestea sunt 

în cea mai mare parte derulate de BCN. Cu toate acestea, în pofida ariei restrânse 

a activităţilor operaţionale proprii ale BCE, aceasta nu este complet separată de 

aspectele operaţionale ale Eurosistemului. În schimb, BCE asigură, prin diverse 

metode, derularea coerentă a operaţiunilor Eurosistemului de către BCN din zona 

euro (a se vedea secţiunea 2.5.2).

Gradul înalt de descentralizare la nivel operaţional în cadrul Eurosistemului se 

reflectă, de asemenea, în repartizarea personalului între BCE şi BCN. La sfârşitul 

anului 2005, numărul total al personalului celor 12 BCN din zona euro se ridica 

la aproximativ 49 000 de angajaţi, iar BCE avea în jur de 1 300 de angajaţi. 

Chiar dacă se estimează că aproximativ 50% din angajaţii BCN sunt implicaţi 

în activităţi 3 care nu au legătură cu Eurosistemul, procentul deţinut de BCE 

în totalul personalului băncilor centrale care desfăşoară activităţi legate de 

Eurosistem nu depăşeşte 5%.

2 .5  ROLUL  BCE  ÎN  CADRUL  EUROS I STEMULU I

Conform dispoziţiilor articolului 9.2 din Statutul SEBC, BCE asigură îndeplinirea 

misiunilor Eurosistemului fie prin activităţi proprii, fie prin intermediul BCN.

Potrivit rolului statutar al acesteia, BCE îndeplineşte câteva funcţii specifice. 

În special, BCE:

• reprezintă nucleul decizional al SEBC şi al Eurosistemului;

• asigură aplicarea coerentă a politicilor proprii;

• are competenţe de reglementare şi dreptul de a impune sancţiuni;

• are drept de iniţiativă legislativă la nivel comunitar şi acordă consultanţă 

instituţiilor Comunităţii şi statelor membre ale UE cu privire la proiectele de 

acte normative;

• monitorizează respectarea dispoziţiilor articolelor 101 şi 102 din Tratat;

• îndeplineşte atribuţiile fostului IME, necesare încă în cea de-a treia etapă 

a UEM datorită faptului că nu toate ţările UE participă la UEM.

De asemenea, conform repartizării competenţelor prevăzute de Tratatul CE, BCE 

reprezintă zona euro la nivel internaţional în chestiuni care ţin de domeniul său 

de competenţă (a se vedea secţiunea 5.1).

3 Întrucât sunt condiţionate de factori locali, aceste activităţi variază considerabil de la 
o BCN la alta. În paralel cu variaţiile geografice şi demografice, aceasta explică diferenţele 
semnificative dintre numărul angajaţilor BCN, de la mai puţin de 200 în Luxemburg la peste 
10 000 în Franţa şi Germania.
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2 .5 .1  Nuc l eu l  dec i z i ona l  a l  SEBC  ş i  a l  Euros i s t emu lu i

Eurosistemul şi SEBC sunt conduse de principalele două organe de decizie ale 

BCE: Consiliul guvernatorilor şi Comitetul executiv (articolul 9.3 din Statut). 

Un al treilea organ de decizie, Consiliul general, va exista atât timp cât unele 

state membre ale UE nu vor fi adoptat încă moneda euro (articolul 45 din Statut). 

Aceste organe de decizie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile 

prevăzute de Tratat, de Statutul SEBC şi de Regulamentul de procedură.

Organele de decizie ale BCE îndeplinesc o funcţie dublă: i) conducerea BCE şi 

ii) conducerea Eurosistemului şi a SEBC. În această secţiune este descrisă cea 

de-a doua funcţie, iar în capitolul 6 este analizat modul în care organele de 

decizie conduc BCE.

Acestea din urmă sunt adaptate în mod special pentru a răspunde cerinţelor pe 

care le implică procesul decizional în domeniul politicii monetare într-o zonă 

cu monedă unică. Structura decizională pe două niveluri, respectiv Consiliul 

guvernatorilor şi Comitetul executiv, ambele având reale puteri de decizie în 

domeniile lor de competenţă specifice, asigură capacitatea BCE de a reacţiona 

prompt la evoluţiile pieţei.

Cons i l i u l  guvernator i l o r

Consiliul guvernatorilor este principalul organ de decizie al BCE, abilitat în 

adoptarea celor mai importante şi a celor mai semnificative decizii din punct de 

vedere strategic pentru Eurosistem.

Componenţă
Consiliul guvernatorilor este format din cei şase membri ai Comitetului executiv 

şi din guvernatorii BCN ale statelor membre care au adoptat euro (în prezent 

12 guvernatori).4 Statutul de membru al Consiliului guvernatorilor este personal 

şi inalienabil, respectiv nu poate fi delegat unui terţ. Există totuşi două situaţii 

excepţionale (articolul 10 din Statutul SEBC):

i.  în cazul unor aspecte de ordin financiar (a se vedea mai jos), un guvernator 

care nu poate fi prezent poate desemna un supleant pentru a-i exprima votul 

(articolul 10.3 din Statut);

ii. în cazul în care un membru al Consiliului guvernatorilor se află în 

imposibilitatea de a vota pe o perioadă îndelungată (de exemplu, timp de 

o lună), acesta poate desemna un supleant în calitate de membru al 

Consiliului guvernatorilor (articolul 3.3 din Regulamentul de procedură 

coroborat cu articolul 10.2 din Statut). Această dispoziţie a fost aplicată de 

câteva ori până în prezent, pentru a acoperi absenţa îndelungată din motive 

de sănătate a unui guvernator sau atunci când un guvernator a eliberat postul 

înainte de a fi desemnat un succesor.

4 Caseta 2.1 enumeră toţi membrii Consiliului guvernatorilor de la înfiinţarea BCE la data
de 1 iunie 1998.
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Membrii Comitetului executiv participă la activităţile decizionale ale Consiliului 

guvernatorilor cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi guvernatorii BCN, relevând 

astfel caracterul supranaţional al BCE. Această participare a Comitetului 

executiv garantează, de asemenea, că deciziile Consiliului guvernatorilor 

iau în considerare competenţa celor responsabili de punerea în aplicare 

a politicilor BCE.

Conform dispoziţiilor articolului 113 alineatul (1) din Tratatul CE, la şedinţele 

Consiliului guvernatorilor pot participa, de asemenea, preşedintele Consiliului 

ECOFIN şi un membru al Comisiei Europene (de regulă, comisarul pentru 

afaceri economice şi monetare), fără a avea însă drept de vot. Preşedintele 

Consiliului ECOFIN poate propune o moţiune spre deliberare Consiliului 

guvernatorilor. Pe baza unui acord informal între Consiliul ECOFIN şi BCE, 

preşedintele Eurogrupului (a se vedea secţiunea 4.3.2) preia atribuţiile statutare 

ale preşedintelui Consiliului ECOFIN. În acest fel se asigură reprezentarea 

permanentă a Consiliului ECOFIN de către ministrul unei ţări din zona euro 

la şedinţele Consiliului guvernatorilor, atunci când preşedinţia Consiliului este 

deţinută, prin rotaţie, de un stat membru al UE care nu face parte din zona euro.

Conform articolului 3.2 din Regulamentul de procedură al BCE, fiecare 

guvernator poate fi însoţit în cadrul şedinţelor Consiliului guvernatorilor de 

o persoană de la BCN. Aceasta ar putea fi, în general, fie un membru al organelor 

de decizie din cadrul BCN, fie un funcţionar superior.

Competenţe
Conform dispoziţiilor articolului 12.1 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor 

are răspunderea luării tuturor deciziilor, cu excepţia celor rezervate în mod 

explicit Comitetului executiv. În ceea ce priveşte obiectivele şi misiunile 

conferite Eurosistemului, Consiliul guvernatorilor are în special responsabilitatea 

formulării politicii monetare a zonei euro. În acest context, Consiliul guvernatorilor 

stabileşte strategia de politică monetară a BCE şi cadrul operaţional, ia deciziile 

necesare (de exemplu, în ceea ce priveşte ratele dobânzilor reprezentative 

ale BCE) şi adoptă orientările care trebuie urmate de BCN din Eurosistem în 

derularea operaţiunilor de politică monetară.

Alte competenţe includ:

• elaborarea de orientări pentru toate celelalte operaţiuni derulate de BCN şi 

pentru tranzacţiile ţărilor din zona euro aferente fondurilor de rulment în 

valută proprii;

• adoptarea regulamentelor pe care BCE le poate promulga în aplicarea 

dispoziţiilor Tratatului sau prin delegare din partea Consiliului UE (a se vedea 

secţiunea 2.5.3);

• autorizarea emiterii de bancnote euro şi a tirajului emisiunilor de monede euro 

pentru zona euro (a se vedea secţiunea 3.4);

• stabilirea regulilor de standardizare a procedurilor contabile şi de raportare 

aferente operaţiunilor derulate de BCN (a se vedea secţiunea 2.5.2);
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• iniţierea de legislaţie comunitară şi îndeplinirea funcţiei consultative a BCE 

(a se vedea secţiunea 2.5.4) şi stabilirea reprezentării la nivel internaţional 

a Eurosistemului (a se vedea capitolul 5);

• stabilirea alocării resurselor financiare către BCE şi a afectării rezultatelor 

sale financiare, precum şi adoptarea normelor privind repartizarea venitului 

monetar între BCN din zona euro (a se vedea secţiunea 3.8);

• adoptarea Raportului anual şi a Conturilor anuale ale BCE.

De asemenea, Consiliul guvernatorilor reprezintă organul de decizie suprem în 

ceea ce priveşte administrarea BCE. Acesta adoptă Regulamentul de procedură 

al BCE, defineşte condiţiile de angajare a membrilor Comitetului executiv şi 

a personalului BCE şi stabileşte bugetul BCE (a se vedea capitolul 6).

Regu l i l e  genera l e  p r i v i nd  moda l i t ă ţ i l e  de  vot
Consiliul guvernatorilor funcţionează ca un organ colegial, conform principiului 

„un membru, un vot”. Acest lucru înseamnă că, exceptând deciziile referitoare 

la anumite chestiuni financiare (a se vedea mai jos), voturile nu sunt ponderate. 

Astfel, votul guvernatorului BCN a celei mai mari ţări din zona euro are aceeaşi 

valoare ca şi votul guvernatorului BCN a celei mai mici ţări, fiecare membru 

având, în principiu, un vot. Aceasta demonstrează faptul că toţi membrii, inclusiv 

guvernatorii BCN, sunt desemnaţi cu titlu personal, şi nu ca reprezentanţi ai 

ţărilor sau ai BCN respective. În schimb, aceştia trebuie să acţioneze în interesul 

zonei euro în ansamblul său şi ţinând cont de situaţia acesteia.

În prezent, fiecare dintre actualii 18 membri are drept de vot. Această situaţie se 

va modifica numai atunci când numărul ţărilor membre ale zonei euro va fi mai 

mare de 15, iar sistemul votului prin rotaţie va intra în vigoare (a se vedea mai jos). 

Este, de asemenea, important de remarcat că membrii Comitetului executiv nu au 

drept de vot atunci când Consiliul guvernatorilor adoptă decizii privind condiţiile 

de angajare a acestora (articolul 11.3 din Statut).

În mod normal, deciziile Consiliului guvernatorilor sunt adoptate cu majoritatea 

simplă a voturilor exprimate de către membrii prezenţi. În caz de egalitate, 

preşedintele are votul decisiv. Pe baza acestor reguli se asigură că hotărârile nu 

pot fi blocate de o minoritate a membrilor Consiliului guvernatorilor şi că BCE 

îşi păstrează capacitatea de a adopta decizii în orice moment.

O majoritate de două treimi din voturile exprimate este necesară în două 

situaţii speciale:

i. atunci când Consiliul guvernatorilor consideră că anumite funcţii exterioare 

Eurosistemului şi îndeplinite de o BCN impietează asupra obiectivelor şi 

misiunilor Eurosistemului;

ii. în cazul în care Consiliul guvernatorilor hotărăşte aplicarea unor 

metode operaţionale de control monetar diferite de cele prevăzute în 

Statutul SEBC.
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O unanimitate de voturi este necesară în cazul recomandării unei modificări 

a Statutului prin aplicarea procedurii simplificate de revizuire (articolul 41 din 

Statut) sau a clauzei de abilitare (articolul 10.6 din Statut).

Toate cazurile menţionate anterior se referă la măsuri fundamentale pentru care 

dezideratul obţinerii unui consens larg sau absolut prevalează asupra riscului 

blocării acestor măsuri de o minoritate de oponenţi din rândul membrilor 

Consiliului guvernatorilor.

Rapiditatea şi simplitatea procesului de luare a deciziilor sunt susţinute, 

de asemenea, de regulile privind cvorumul, care prevăd prezenţa a două treimi 

din membrii Consiliului guvernatorilor, respectiv, în prezent, a 12 membri. 

În cazul în care cvorumul nu este întrunit, preşedintele poate convoca o şedinţă 

extraordinară în cadrul căreia deciziile pot fi luate indiferent de cvorum.

No i  moda l i t ă ţ i  de  vot  pent ru  o  zonă  euro  ex t in să
Când zona euro va cuprinde mai mult de 15 ţări membre, iar numărul 

guvernatorilor BCN din Consiliul guvernatorilor va fi, prin urmare, mai mare de 

15, numărul maxim al guvernatorilor BCN cu drept de vot va fi de 15.

Pentru a menţine capacitatea Consiliului guvernatorilor de a lua decizii eficiente 

şi oportune într-o zonă euro extinsă, articolul 10.2 din Statutul SEBC a fost 

modificat de Consiliul UE în conformitate cu „clauza de abilitare” prevăzută 

de articolul 10.6 din Statut.5 Această modificare a modalităţilor de vot în cadrul 

Consiliului guvernatorilor a intrat în vigoare la data de 1 mai 2004, în urma 

ratificării deciziei Consiliului UE de către statele membre în conformitate cu 

normele lor constituţionale.

Conform noilor dispoziţii ale articolului 10.2 din Statut, toţi membrii Consiliului 

guvernatorilor vor continua să participe la şedinţe şi la deliberări cu titlu personal 

şi independent. Cei şase membri ai Comitetului executiv vor avea drept de vot 

permanent, pe când guvernatorii BCN îşi vor exercita dreptul de vot pe baza 

unui sistem de rotaţie prestabilit. Pentru a garanta că guvernatorii cu drept de 

vot provin din ţări care, luate împreună, sunt întotdeauna reprezentative pentru 

economia zonei euro în ansamblu, aceştia îşi vor exercita dreptul de vot cu 

o anumită frecvenţă, prestabilită pe baza unor criterii obiective.

Pentru guvernatorii care au drept de vot la un anumit moment, principiul 

„un membru, un vot” va continua să se aplice. Guvernatorii BCN vor fi 

repartizaţi pe diferite grupuri, în funcţie de dimensiunile economiilor 

ţărilor din care provin. Această clasificare pe ţări se bazează pe un indicator 

compozit alcătuit din două elemente:

i. cota ţării în produsul intern brut (PIB) total la preţurile pieţei;

ii. cota ţării în activele totale din bilanţul agregat al instituţiilor financiare 

monetare (bilanţ agregat total al IFM).

5 Decizia 2003/223/CE a Consiliului, reunit la nivel de şefi de stat sau de guvern, din 
21 martie 2003 privind modificarea articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al 
Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (JO L 83, 1.4.2003, p. 66).
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Ponderile celor două elemente sunt de 5/6 în cazul PIB şi de 1/6 în cazul 

bilanţului agregat total al IFM.

Sistemul de rotaţie va începe să funcţioneze cu două grupuri din momentul în care 

numărul ţărilor membre ale zonei euro va fi mai mare de 15. Primul grup va fi 

format din cinci guvernatori ai acelor ţări din zona euro care ocupă cele mai înalte 

poziţii în clasificarea pe ţări, iar al doilea, din ceilalţi guvernatori. Celor două 

grupuri li se vor distribui 4 şi, respectiv, 11 drepturi de vot. Pentru a asigura totuşi 

frecvenţe egale de exercitare a dreptului de vot pentru guvernatorii din primul 

grup şi pentru cei din al doilea grup, drepturile de vot ale celor două grupuri 

vor fi de 5 şi, respectiv, 10, cu condiţia ca din ţările zonei euro să existe 16, 

17 sau 18 guvernatori. Pentru a evita această ajustare provizorie, Consiliul 

guvernatorilor, hotărând cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor 

săi – atât cu drept de vot, cât şi fără drept de vot – poate amâna instituirea 

sistemului de rotaţie până când numărul guvernatorilor ajunge să fie 

mai mare de 18.

În momentul în care din zona euro vor face parte cel puţin 22 de ţări, sistemul 

de rotaţie va avea la bază trei grupuri. Cinci guvernatori din acele ţări ale zonei 

euro care ocupă cele mai înalte poziţii în clasificarea pe ţări vor forma primul 

grup şi vor avea în comun patru drepturi de vot. Jumătate din numărul total al 

guvernatorilor BCN vor alcătui cel de-al doilea grup şi vor avea în comun opt 

drepturi de vot. Cel de-al treilea grup va fi compus din ceilalţi guvernatori, 

care vor avea în comun trei drepturi de vot.

Dimensiunile grupurilor şi frecvenţele de exercitare a drepturilor de vot de 

către guvernatorii BCN vor fi adaptate în timp, în concordanţă cu extinderea 

viitoare a zonei euro până la 27 de ţări membre. La momentul oportun, Consiliul 

Tabelu l  1   S i stemul de rotaţ ie cu două grupur i  (pr ima etapă) – 
frecvenţa de vot a guvernator i lor d in f iecare grup

Numărul guvernatorilor din Consiliul guvernatorilor

16 17 18 19 20 21 22 şi peste

Primul 
grup

Nr. drepturilor 

de vot/ 

Nr. guvernatorilor

Frecvenţa de vot

5/5

100 %

5/5

100 %

5/5

100 %

4/5

80 %

4/5

80 %

4/5

80 %

Etapa a doua: 
sistem de 

rotaţie cu trei 
grupuri 

(a se vedea 
Tabelul 2)

Al doilea 
grup

Nr. drepturilor de 

vot/ 

Nr. guvernatorilor

Frecvenţa de vot

10/11

91 %

10/12

83 %

10/13

77 %

11/14

79 %

11/15

73 %

11/16

69 %

Σ drepturi de vot 15 15 15 15 15 15 15
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guvernatorilor va stabili, cu o majoritate de două treimi din numărul total al 

membrilor săi, dispoziţiile exacte de aplicare.

Votu l  a supra  che s t iun i l o r  f i nanc i a re
În cazul deciziilor privind unele chestiuni financiare, astfel cum sunt stabilite 

în Statutul SEBC, ponderea voturilor în cadrul Consiliului guvernatorilor 

depinde de cotele BCN în capitalul subscris al BCE. Conform dispoziţiilor 

articolului 46.3 din Statut, prin „capital subscris al BCE” se înţelege capitalul 

BCE subscris de BCN ale ţărilor din zona euro; cu alte cuvinte, acesta nu 

cuprinde cotele BCN ale ţărilor din afara zonei euro. Coeficientul de ponderare 

a voturilor membrilor Comitetului executiv este egal cu zero. După cum este 

precizat mai sus, în cazul aplicării votului ponderat, un guvernator care nu poate 

fi prezent poate desemna un supleant pentru a-şi exprima votul.

Conform articolului 10.3 din Statut, chestiunile financiare pentru care este necesar 

un vot ponderat sunt următoarele: vărsarea capitalului BCE şi majorarea acestuia 

(articolul 28), ajustările grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE 

(articolul 29), transferul activelor din rezervele valutare la BCE (articolul 30), 

repartizarea veniturilor monetare ale BCN (articolele 32 şi 51), precum şi 

repartizarea profiturilor şi pierderilor nete ale BCE (articolul 33).

De regulă, Consiliul guvernatorilor hotărăşte cu majoritatea simplă a voturilor 

ponderate; astfel, o hotărâre este adoptată numai atunci când voturile exprimate 

în favoarea acesteia reprezintă mai mult de 50% din capitalul subscris al 

Tabelu l  2   S i stemul de rotaţ ie cu tre i  grupur i  (etapa a doua) – 
frecvenţa de vot a guvernator i lor d in f iecare grup

Numărul guvernatorilor din Consiliul guvernatorilor

16-21 22 23 24 25 26 27

Primul 
grup

Nr. drepturilor 

de vot/ 

Nr. guvernatorilor

Frecvenţa de vot Prima etapă: 
sistem de 
rotaţie cu 

două grupuri 
(a se vedea 
Tabelul 1)

4/5

80 %

4/5

80 %

4/5

80 %

4/5

80 %

4/5

80 %

4/5

80 %

Al doilea 
grup

Nr. drepturilor 

de vot/ 

Nr. guvernatorilor

Frecvenţa de vot

8/11

73 %

8/12

67 %

8/12

67 %

8/13

62 %

8/13

62 %

8/14

57 %

Al treilea 
grup

Nr. drepturilor 

de vot/ 

Nr. guvernatorilor

Frecvenţa de vot

3/6

50 %

3/6

50 %

3/7

43 %

3/7

43 %

3/8

38 %

3/8

38 %

Σ drepturi de vot 15 15 15 15 15 15 15
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BCE. Pentru unele decizii (precum cele referitoare la majorările capitalului 

BCE în conformitate cu dispoziţiile articolului 28.3 din Statut şi cele privind 

derogările de la normele de repartizare a veniturilor monetare în conformitate 

cu dispoziţiile articolului 32.3 din Statut), sunt necesare o majoritate calificată 

de două treimi şi cel puţin jumătate dintre acţionari.

Data  ş i  l o cu l  de  de s f ă şu ra re  a  ş ed in ţe lo r  ş i  con f idenţ i a l i t a tea 
l u c ră r i l o r
Consiliul guvernatorilor se întruneşte, de regulă, de două ori pe lună. Prima şedinţă 

lunară este consacrată analizei aprofundate a evoluţiilor monetare şi economice şi 

adoptării deciziilor care se impun. Această primă şedinţă este, de obicei, urmată 

de o conferinţă de presă în cadrul căreia preşedintele şi vicepreşedintele fac 

public rezultatul dezbaterilor. La cea de-a doua şedinţă, Consiliul guvernatorilor 

se axează cu precădere pe probleme legate de alte atribuţii şi responsabilităţi ale 

BCE şi ale Eurosistemului.

Diagrama 1   S i s temul  de  rotaţ ie  cu  t re i  grupur i  a l  Cons i l iu lu i 
guvernator i lor  BCE ( scenar iu  pentru o  con f iguraţ ie  
a  zone i  euro cu 27 de s tate  membre) 

Opt drepturi de vot prin rotaţie

Trei
drepturi
de vot

prin rotaţie

Patru
drepturi
de vot

prin rotaţie

Şase drepturi
de vot permanente

Primul
grup

Al doilea grup

Al treilea
grup

Membrii Comitetului
executiv

Jumătate din
numărul total al

guvernatorilor BCN

Guvernatorii BCN
clasaţi pe locurile 1-5

Restul
guvernatorilor

BCN

Clasaţi pe locul 6
şi pe următoarele

21
de drepturi

de vot în total
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Caseta 8  Membrii Consiliului guvernatorilor (1 iunie 1998-1 iulie 2004)

Preşedintele BCE
Willem F. Duisenberg

Jean-Claude Trichet

1 iunie 1998-31 octombrie 2003

începând cu 1 noiembrie 2003

Vicepreşedintele BCE
Christian Noyer 

Lucas D. Papademos

1 iunie 1998-31 mai 2002

începând cu 1 iunie 2002

Alţi membri ai Comitetului executiv
Sirkka Hämäläinen 1 iunie 1998-31 mai 2003

Eugenio Domingo Solans 1 iunie 1998-31 mai 2004

Tommaso Padoa-Schioppa 1 iunie 1998-31 mai 2005

Otmar Issing 1 iunie 1998-31 mai 2006

Gertrude Tumpel-Gugerell începând cu 1 iunie 2003 

José Manuel González-Páramo începând cu 1 iunie 2004

Lorenzo Bini Smaghi începând cu 1 iunie 2005 

Jürgen Stark începând cu 1 iunie 2006

Guvernatorii BCN din zona euro
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
Alfons Verplaetse 1 iunie 1998-28 februarie 1999

Guy Quaden începând cu 1 martie 1999

Deutsche Bundesbank
Hans Tietmeyer 1 iunie 1998-31 august 1999 

Ernst Welteke 1 septembrie 1999-16 aprilie 2004

Axel Weber începând cu 30 aprilie 2004

(interimar, Jürgen Stark, vicepreşedinte)

Bank of Greece
Lucas D. Papademos 1 ianuarie 2001-31 mai 2002

Nicholas C. Garganas începând cu 1 iunie 2002

Banco de España
Luis Ángel Rojo 1 iunie 1998-11 iulie 2000

Jaime Caruana începând cu 12 iulie 2000

Banque de France
Jean-Claude Trichet 1 iunie 1998-31 octombrie 2003 

Christian Noyer începând cu 1 noiembrie 2003

Central Bank & Financial Services Authority of Ireland
Maurice O’Connell 1 iunie 1998-10 martie 2002 

John Hurley începând cu 11 martie 2002
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Şedinţele se desfăşoară, în general, la sediul BCE de la Frankfurt pe Main. Totuşi, 

începând cu anul 2000, două şedinţe pe an sunt organizate în afara oraşului 

Frankfurt, respectiv în alte ţări membre ale zonei euro, fiind găzduite de băncile 

centrale naţionale. Ocazional, şedinţele se desfăşoară şi în cadrul unor teleconferinţe. 

De asemenea, deciziile pot fi adoptate şi prin intermediul unei proceduri scrise.

Conform dispoziţiilor articolului 10.4 din Statut, lucrările şedinţelor sunt 

confidenţiale. Această dispoziţie nu permite BCE să divulge conţinutul proceselor-

verbale ale şedinţelor, dar, în acelaşi timp, nu o împiedică să informeze publicul 

cu privire la aspectele importante ale dezbaterilor Consiliului guvernatorilor (a se 

vedea secţiunea 4.2.3).

Comi te tu l  execut i v

Comitetul executiv al BCE este organul decizional operaţional al BCE. Acesta 

are răspunderea luării deciziilor curente. Având în vedere natura politicii 

monetare, BCE trebuie să reacţioneze şi să se adapteze la schimbările rapide 

ale condiţiilor de pe pieţele monetare şi de capital, să găsească soluţii pentru 

problemele specifice şi să trateze chestiunile urgente. Această funcţie poate fi 

îndeplinită numai de un organism ai cărui membri sunt implicaţi permanent şi 

exclusiv în implementarea politicilor BCE.

Caseta 8  Membrii Consiliului guvernatorilor (1 iunie 1998-1 iulie 2004)
 (cont.)

Banca d’Italia
Antonio Fazio 1 iunie 1998-19 decembrie 2005 

Mario Draghi începând cu 16 ianuarie 2006 

(interimar, Vincenzo Desario, guvernator în exerciţiu)

Banque centrale du Luxembourg
Yves Mersch începând cu 1 iunie 1998

De Nederlandsche Bank
Nout Wellink începând cu 1 iunie 1998

Oesterreichische Nationalbank
Klaus Liebscher începând cu 1 iunie 1998

Banco de Portugal
António José Fernandes de Sousa 1 iunie 1998-22 februarie 2000

Vítor Constâncio începând cu 23 februarie 2000

Suomen Pankki – Finlands Bank
Matti Vanhala 1 iunie 1998-15 martie 2004

Erkki Liikanen

(interimar, Matti Louekoski, viceguvernator)

începând cu 12 iulie 2004
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Componenţă
Comitetul executiv este format din şase membri (preşedintele, vicepreşedintele şi 

alţi patru membri), persoane cu autoritate şi experienţă profesională recunoscute 

în domeniul monetar-bancar. Numirea acestora se face prin acordul comun 

al guvernelor ţărilor din zona euro la nivel de şefi de stat sau de guvern, 

la recomandarea Consiliului UE, după consultarea Parlamentului European şi 

a Consiliului guvernatorilor BCE. Înainte de înfiinţarea BCE, Consiliul IME 

a fost consultat în luna mai 1998 cu privire la cei şase candidaţi propuşi pentru 

a deveni membrii primului Comitet executiv al BCE.

Membrii Comitetului executiv îşi exercită funcţiile cu normă întreagă. Mandatele 

şi condiţiile de angajare a acestora (de exemplu, salariile, pensiile şi alte prestaţii 

de asigurări sociale) fac obiectul contractelor încheiate cu BCE şi sunt stabilite 

de Consiliul guvernatorilor (fără voturile membrilor Comitetului executiv). 

În aceste chestiuni, Consiliul guvernatorilor hotărăşte pe baza propunerilor unui 

comitet format din trei membri numiţi de Consiliul guvernatorilor şi trei membri 

numiţi de Consiliu. Cei trei membri numiţi de Consiliul guvernatorilor sunt 

actuali sau foşti guvernatori ai unor BCN, în timp ce membrii numiţi de Consiliu 

sunt aleşi dintre membrii Consiliului ECOFIN.

Responsab i l i t ă ţ i
Principalele responsabilităţi ale Comitetului executiv sunt:

• pregătirea şedinţelor Consiliul guvernatorilor;

• punerea în aplicare a politicii monetare a zonei euro în conformitate 

cu orientările şi deciziile Consiliului guvernatorilor şi, în acest context, 

transmiterea instrucţiunilor necesare BCN din zona euro;

• administrarea activităţilor curente ale BCE;

• exercitarea anumitor competenţe, inclusiv unele de reglementare, delegate de 

Consiliul guvernatorilor.

Pregătirea şedinţelor Consiliului guvernatorilor presupune elaborarea ordinii de 

zi a şedinţelor, pregătirea documentelor necesare pentru dezbaterile Consiliului 

guvernatorilor, precum şi prezentarea de propuneri de decizii spre adoptare. 

Astfel, în practică, deşi informal, Comitetul executiv are drept de iniţiativă în 

ceea ce priveşte deciziile Consiliului guvernatorilor.

Implementarea politicii monetare este o competenţă exclusivă conferită 

Comitetului executiv prin Tratatul CE; în consecinţă, Consiliul guvernatorilor 

nu poate îndeplini această funcţie. Responsabilitatea punerii în aplicare 

a politicii monetare este justificată de competenţa Comitetului executiv de 

a adopta instrucţiunile BCE destinate BCN din zona euro; conferirea acestei 

funcţii Comitetului asigură capacitatea BCE de a reacţiona şi de a se adapta la 

schimbările rapide ale condiţiilor de pe pieţele monetare şi de capital şi de a face 

faţă situaţiilor speciale şi urgente.
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Dintre rapoartele statutare ale BCE, Comitetul executiv adoptă şi publică, prin 

delegare din partea Consiliului guvernatorilor, rapoartele lunare (articolul 15.1 din 

Statutul SEBC), situaţiile financiare consolidate săptămânale (articolul 15.2) şi 

bilanţurile consolidate (articolul 26.3).6 Comitetului îi sunt delegate, de asemenea, 

anumite competenţe legate de administrarea deţinerilor de rezerve valutare ale 

BCE. Comitetul executiv are şi responsabilitatea impunerii de sancţiuni terţilor 

pentru nerespectarea normelor BCE (a se vedea secţiunea 2.5.3).

În ceea ce priveşte administrarea activităţilor curente ale BCE, Comitetul 

executiv este, de asemenea, responsabil de organizarea structurii interne a BCE 

şi de stabilirea regulilor de selectare, numire şi promovare a personalului acesteia 

(a se vedea secţiunea 6.2).

Procedur i
Asemănător Consiliului guvernatorilor, Comitetul executiv funcţionează ca un 

organ colegial. Articolul 11.5 din Statutul SEBC prevede că „fiecare membru al 

Comitetului executiv prezent la şedinţe are dreptul să voteze şi dispune în acest 

scop de un vot”. Principiul răspunderii colegiale presupune luarea deciziilor pe 

baza dezbaterilor colective şi asumarea în solidar a responsabilităţii pentru aceste 

decizii de către toţi membrii.

În prezent, Comitetul executiv se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână. 

Deciziile sale sunt adoptate, în general, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate 

de membrii prezenţi. În caz de egalitate, preşedintele are votul decisiv.

Responsab i l i t ă ţ i  spec i f i c e  a l e  p re şed in te lu i  BCE
În calitate de membru al Comitetului executiv, preşedintele BCE este considerat 

primus inter pares şi are obligaţia de a respecta deciziile Comitetului executiv. 

Cu toate acestea, Statutul SEBC conferă preşedintelui un rol proeminent, 

rezervându-i acestuia (ori, în absenţa sa, vicepreşedintelui), cu titlu exclusiv, 

anumite funcţii importante: prezidarea celor trei organe de decizie ale BCE, 

deţinerea votului decisiv în cadrul Consiliului guvernatorilor şi al Comitetului 

executiv, reprezentarea BCE pe plan extern (de exemplu, la nivel internaţional), 

prezentarea Raportului anual al BCE în faţa Parlamentului European şi 

a Consiliului UE, precum şi posibilitatea participării la şedinţele Consiliului 

ECOFIN şi ale Eurogrupului. Conform Regulamentului de procedură al BCE, 

deciziile referitoare la responsabilităţile individuale ale membrilor Comitetului 

executiv legate de activităţile curente ale BCE nu pot fi adoptate în cazul în care 

votul preşedintelui este negativ.

Cons i l i u l  genera l

Consiliul general asigură legătura instituţională între Eurosistem şi BCN ale 

statelor membre ale UE care nu fac parte din zona euro. Existenţa, componenţa 

şi atribuţiile acestuia sunt o consecinţă a nivelurilor diferite de integrare în UEM 

(a se vedea secţiunea 1.2.2). Astfel, Consiliul general va fi dizolvat după ce toate 

statele membre ale UE vor fi adoptat moneda euro.

6 Rapoartele anuale sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor, iar rapoartele de convergenţă, 
de Consiliul general.
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Statutul Consiliului general de organ de decizie al SEBC relevă importanţa pe 

care autorii Tratatului o atribuie menţinerii relaţiilor şi cooperării cu BCN ale 

statelor membre ale UE care nu au adoptat încă moneda euro.

Componenţă
Consiliul general este format din preşedintele şi vicepreşedintele BCE, precum şi 

din guvernatorii tuturor BCN ale statelor membre ale UE, având astfel în prezent 

27 de membri. Ceilalţi patru membri ai Comitetului executiv pot participa la 

şedinţe fără a avea drept de vot. Guvernatorii băncilor centrale ale ţărilor în curs 

de aderare (actualmente Bulgaria şi România) participă în calitate de observatori. 

Ca şi în cazul Consiliului guvernatorilor, preşedintele Consiliului UE şi un 

membru al Comisiei Europene pot participa, de asemenea, la şedinţele Consiliului 

general, dar nu au drept de vot.

Responsab i l i t ă ţ i
Consiliul general îndeplineşte atribuţiile preluate de la IME care trebuie realizate 

încă de BCE în etapa a treia a UEM, având în vedere că nu toate statele membre 

ale UE au adoptat euro. Prin urmare, principala responsabilitate a acestuia constă 

în acordarea de consultanţă în realizarea pregătirilor necesare pentru aderarea la 

Eurosistem. În acest context, Consiliul general adoptă, de asemenea, rapoartele 

de convergenţă prevăzute de Tratat (a se vedea secţiunea 1.2.2).

Acesta monitorizează şi funcţionarea MCS II (a se vedea secţiunea 3.2.1). 

Astfel, Consiliul general evaluează sustenabilitatea cursului de schimb bilateral 

al fiecărei monede participante faţă de euro şi serveşte drept forum destinat 

coordonării politicii monetare şi valutare, precum şi administrării mecanismului 

de intervenţie şi de finanţare din cadrul MCS II.

De asemenea, Consiliul general:

• urmăreşte respectarea de către BCN din statele membre ale UE şi de către BCE 

a dispoziţiilor articolelor 101 (descoperit de cont şi facilitatea de credit) şi 102 

(interzicerea accesului preferenţial la instituţiile financiare) din Tratatul CE

(a se vedea secţiunea 2.5.5);

• contribuie la activităţi precum funcţiile consultative ale BCE şi colectarea 

de informaţii statistice (a se vedea secţiunile 2.5.4. şi 3.5);

• este consultat cu privire la modificările normelor de raportare contabilă 

şi financiară, determinarea grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE 

şi condiţiile de angajare a personalului BCE.

Preşedintele BCE are obligaţia de a informa Consiliul general cu privire 

la deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor pentru a asigura informarea 

directă a guvernatorilor BCN din ţările care nu fac parte din zona euro cu privire 

la dezbaterile Consiliului guvernatorilor.

Procedur i
Consiliul general a adoptat propriul Regulament de procedură şi este prezidat de 

preşedintele BCE sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte. Acesta se reuneşte, 



66

de regulă, de patru ori pe an, la Frankfurt pe Main; şedinţele se pot desfăşura şi 

în cadrul unor teleconferinţe.

2 .5 .2  Ap l i c a rea  coe rentă  a  dec i z i i l o r  de  po l i t i c ă  adopta te

Pentru a asigura aplicarea coerentă a politicilor sale, precum şi menţinerea 

integralităţii sistemului, BCE formulează orientări şi instrucţiuni pentru executarea 

descentralizată a operaţiunilor Eurosistemului. De asemenea, aceasta găzduieşte 

şi susţine comitetele SEBC, care funcţionează ca un forum destinat cooperării 

în cadrul sistemului. BCE reprezintă, de asemenea, pivotul mai multor sisteme 

operaţionale comune care asigură un schimb de informaţii în timp real între BCN 

şi BCE, permiţând astfel acesteia din urmă să monitorizeze toate operaţiunile 

descentralizate şi să asigure respectarea orientărilor şi instrucţiunilor.

Acte  j u r id i c e  cu  ap l i c a re  î n  cadru l  Euros i s t emu lu i

Există trei tipuri de acte juridice cu aplicare în cadrul Eurosistemului, şi anume:

• orientările BCE;

• instrucţiunile BCE;

• deciziile interne.

Orientările şi instrucţiunile BCE reprezintă tipuri speciale de instrumente 

obligatorii din punct de vedere juridic şi executorii pe cale judiciară. Acestea 

sunt adoptate pentru a asigura derularea coerentă a operaţiunilor descentralizate 

de către BCN, în concordanţă cu repartizarea internă a competenţelor.

Întrucât orientările şi instrucţiunile BCE sunt incluse în legislaţia comunitară, 

acestea au întâietate faţă de legislaţia naţională existentă ori adoptată ulterior 

în cadrul sferei de aplicare specifice (principiul supremaţiei).7 Consiliul 

guvernatorilor are obligaţia de asigura respectarea orientărilor şi instrucţiunilor 

BCE. Comitetul executiv sprijină Consiliul guvernatorilor în îndeplinirea acestei 

misiuni prin întocmirea de rapoarte de conformitate periodice.

BCE are, de asemenea, competenţa necesară pentru a adopta decizii interne privind 

unele aspecte organizatorice, administrative sau financiare ale Eurosistemului. 

Aceste decizii interne sunt, de asemenea, obligatorii din punct de vedere juridic 

pentru toţi membrii Eurosistemului.

Condiţiile formale de adoptare a orientărilor, instrucţiunilor şi deciziilor 

interne ale BCE nu sunt precizate nici în Tratat, nici în Statut, ci sunt stabilite 

în Regulamentul de procedură al BCE, urmând principiile generale aplicabile 

legislaţiei comunitare.

Având în vedere că aceste instrumente produc efecte numai în cadrul 

Eurosistemului, legislaţia comunitară nu prevede publicarea obligatorie 

7 Cu toate acestea, până în prezent nu s-au înregistrat cazuri de contradicţii între o orientare 
a BCE şi legislaţia naţională; politica BCE a vizat întotdeauna asigurarea compatibilităţii 
orientărilor acesteia cu legislaţia naţională.
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a orientărilor, instrucţiunilor şi deciziilor interne ale BCE. Cu toate acestea, 

din motive de transparenţă, BCE publică, în general, orientările şi deciziile 

interne care prezintă interes pentru operatorii pe piaţă şi pentru publicul larg. 

Cele câteva tipuri de acte juridice care nu se publică sunt, de obicei, cele care se 

referă la aspecte tehnice şi operaţionale detaliate şi care sunt în special pasibile 

de modificări frecvente din motive de ordin operaţional.

Or i entă r i l e  BCE
Orientările BCE stabilesc cadrul general şi normele principale de executare 

descentralizată a operaţiunilor Eurosistemului de către BCN şi de colectare de 

statistici.

Întrucât orientările BCE sunt aplicabile numai în cadrul Eurosistemului, 

adresându-se exclusiv BCN ale ţărilor din zona euro, acestea nu afectează, 

în mod direct sau specific, drepturile legale ale contrapartidelor BCN. Pentru 

a produce efecte, dispoziţiile orientărilor trebuie validate de BCN în relaţia 

acestora cu contrapartidele respective.

Având în vedere diferenţele între structurile pieţelor financiare şi între sistemele 

juridice ale ţărilor zonei euro, orientările BCE au fost concepute astfel încât să 

permită o marjă de manevră pentru această validare, în măsura în care acest 

lucru respectă cerinţele unei politici monetare unice în zona euro. În funcţie 

de dispoziţiile juridice specifice fiecărei BCN, aceste relaţii sunt reglementate 

fie prin contracte încheiate între BCN şi contrapartidele acestora, fie prin acte 

normative adresate contrapartidelor. Totuşi, deşi acţiunea de validare formală a 

dispoziţiilor poate fi diferită de la o ţară la alta, acest lucru nu afectează în niciun 

fel fondul acestora.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al BCE, orientările sunt adoptate 

de Consiliul guvernatorilor şi, ulterior, comunicate BCN din zona euro. Pentru a 

facilita modificarea orientărilor, Consiliul guvernatorilor poate hotărî delegarea 

competenţei sale privind adoptarea orientărilor Comitetului executiv, sub rezerva 

precizării limitelor şi domeniului de aplicare a competenţelor delegate.

I n s t ruc ţ iun i l e  BCE
Instrucţiunile BCE sunt adoptate de Comitetul executiv. Acestea sunt menite 

să asigure punerea în aplicare a deciziilor şi a orientărilor de politică monetară 

prin transmiterea de instrucţiuni specifice şi detaliate BCN din zona euro. 

Un exemplu grăitor în acest sens îl reprezintă instrucţiunile furnizate de 

Comitetul executiv cu privire la executarea operaţiunilor de piaţă monetară 

(a se vedea secţiunea 3.1.3).

Dec i z i i l e  i n te rne
Deciziile interne vizează chestiuni organizatorice sau administrative interne. 

Aceste decizii sunt „atipice”, în sensul că nu au destinatari expliciţi, ele fiind 

obligatorii din punct de vedere juridic pentru toţi membrii Eurosistemului.
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Astfel de decizii ale BCE (toate fiind publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene) se referă la:

• accesul publicului la documentele şi arhivele BCE;

• cotele care le revin BCN în grila de repartiţie pentru subscrierea la 

capitalul BCE;

• vărsarea capitalului BCE;

• emiterea de bancnote euro şi

• repartizarea veniturilor monetare între BCN.

Comi te te l e  Euros i s t emu lu i / SEBC  ş i  Con f e r in ţa  p r i v ind  re sur se l e 
umane

Comitetele SEBC au fost înfiinţate de Consiliul guvernatorilor conform 

dispoziţiilor articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE, cu scopul de 

a asista organele de decizie ale BCE în activitatea lor. Comitetele SEBC asigură 

consultanţă de specialitate în domeniile lor de competenţă şi facilitează procesul 

decizional, precum şi implementarea deciziilor.

Comitetele SEBC sunt, de obicei, prezidate de cadre superioare ale BCE şi sunt 

subordonate Consiliului guvernatorilor, prin intermediul Comitetului executiv. 

Calitatea de membru în aceste comitete este, în general, rezervată personalului 

băncilor centrale din Eurosistem. Cu toate acestea, reprezentanţi ai BCN din 

ţările care nu fac parte din zona euro participă la şedinţe în cazul în care în 

cadrul unui comitet al SEBC se dezbat chestiuni care intră în sfera de competenţă 

a Consiliului general. Dacă este necesar, pot fi invitaţi la şedinţele comitetelor 

SEBC şi reprezentanţi ai altor organisme competente; de exemplu, 

autorităţile naţionale de supraveghere sunt invitate la şedinţele Comitetului de 

supraveghere bancară.

În prezent, există 12 comitete ale SEBC. Alături de Comitetul de supraveghere 

bancară (BSC), ale cărui funcţii sunt descrise în secţiunea 3.7 în raport cu 

misiunile statutare ale SEBC în domeniul supravegherii prudenţiale a instituţiilor 

de credit şi stabilităţii sistemului financiar, mai există:

• Comitetul de contabilitate şi venituri monetare (AMICO) – oferă 

consultanţă cu privire la toate aspectele legate de contabilitate, raportare 

financiară şi repartizarea veniturilor monetare în cadrul Eurosistemului;

• Comitetul pentru bancnote (BANCO) – promovează cooperarea 

intra-Eurosistem în ceea ce priveşte producerea şi emiterea bancnotelor euro, 

precum şi procesarea ulterioară emiterii acestora;

• Comitetul de comunicare externă (ECCO) – asistă BCE în politica 

de comunicare, în special în chestiuni legate de publicaţiile multilingve;

• Comitetul pentru tehnologia informaţiei (ITC) – oferă asistenţă în domeniul 

dezvoltării, instalării şi întreţinerii reţelelor informatice şi a infrastructurilor 

de comunicare ce servesc drept suport pentru sistemele operaţionale comune;
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• Comitetul auditorilor interni (IAC) – elaborează standarde comune pentru 

auditul operaţiunilor efectuate de Eurosistem şi auditează proiecte şi sisteme 

operaţionale comune la nivelul Eurosistemului/SEBC;

• Comitetul de relaţii internaţionale (IRC) – asistă BCE în îndeplinirea 

misiunilor sale statutare privind cooperarea internaţională şi serveşte drept 

forum de discuţii pe chestiuni de interes comun în acest domeniu;

• Comitetul juridic (LEGCO) – asigură consultanţă cu privire la toate aspectele 

juridice legate de misiunile statutare ale BCE;

• Comitetul pentru operaţiuni de piaţă (MOC) – asistă Eurosistemul în 

derularea operaţiunilor de politică monetară şi a tranzacţiilor valutare, precum 

şi în administrarea rezervelor externe ale BCE şi a funcţionării MCS II;

• Comitetul de politică monetară (MPC) – oferă consultanţă în principal cu 

privire la chestiuni strategice şi pe termen lung legate de formularea politicii 

monetare şi valutare; acesta are, de asemenea, sarcina de a elabora proiecţiile 

experţilor Eurosistemului privind evoluţiile macroeconomice din zona euro 

(a se vedea secţiunea 3.1.2);

• Comitetul pentru sistemele de plăţi şi de decontare (PSSC) – oferă 

consultanţă privind funcţionarea şi întreţinerea sistemului TARGET, aspecte 

generale referitoare la politica şi supravegherea sistemelor de plăţi, precum şi 

aspecte de interes pentru băncile centrale în domeniul decontării şi compensării 

titlurilor de valoare;

• Comitetul de statistică (STC) – oferă consultanţă cu privire la elaborarea şi 

compilarea informaţiilor statistice colectate de BCE şi BCN.

În vederea promovării în continuare a cooperării şi a spiritului de echipă în 

rândul băncilor centrale din Eurosistem/SEBC în domeniul gestionării resurselor 

umane, Consiliul guvernatorilor a instituit o Conferinţă privind Resursele Umane 

(Human Resources Conference – HRC), oficializând astfel colaborarea de lungă 

durată dintre directorii de personal din băncile centrale ale statelor membre 

UE. Fără a aduce atingere competenţei exclusive a BCN şi a BCE în domeniul 

resurselor umane, HRC este un forum destinat schimbului de experienţă, 

de cunoştinţe şi de informaţii referitoare la politicile şi practicile din domeniul 

resurselor umane, contribuind, printre altele, la identificarea oportunităţilor de 

organizare a unor activităţi de formare comune şi a măsurilor necesare în vederea 

stimulării schimburilor de personal.

S i s t eme opera ţ i ona l e  comune

BCE şi BCN au creat o serie de sisteme operaţionale comune în vederea facilitării 

derulării de operaţiuni descentralizate. Aceste sisteme asigură „suportul logistic” 

necesar integrităţii funcţionale a Eurosistemului.

Sistemele operaţionale comune includ sisteme de informaţii, aplicaţii şi 

proceduri, fiind organizate după modelul radial (hub-and-spoke), centrul 
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aflându-se la BCE. Proprietarii sistemelor sunt comitetele SEBC competente, 

iar administrarea acestora este asigurată de departamentul specializat din 

cadrul BCE.

Operaţiunile Eurosistemului sunt derulate în cadrul următoarelor sisteme 

operaţionale comune:

• sisteme pentru operaţiuni de licitaţie şi intervenţii bilaterale pe piaţă, 

prin care se realizează transmiterea rapidă şi în siguranţă a instrucţiunilor 

privind derularea operaţiunilor descentralizate de politică monetară;

• sistemul pentru schimbul de date, altele decât cele statistice, care serveşte drept 

canal de comunicare a datelor bilanţiere zilnice ale BCN şi ale BCE, raportate 

la funcţia de gestionare a lichidităţii BCE şi utilizate în efectuarea analizei 

zilnice a pieţei monetare;

• sistemul comun de front office, utilizat la înregistrarea şi procesarea tranzacţiilor 

derulate atât de BCN cu activele externe de rezervă ale BCE, cât şi de BCE 

cu fondurile proprii, precum şi pentru monitorizarea poziţiilor, a limitelor, 

a riscurilor şi a performanţelor;

• sistemul de informaţii privind numerarul, care monitorizează stocurile de 

bancnote ale BCN în vederea identificării unor posibile stocuri insuficiente 

ori excedentare la diferitele puncte de acces ale Eurosistemului. Acest sistem 

face posibilă corectarea dezechilibrelor prin deplasarea stocurilor excedentare 

dintr-o anumită ţară pentru a compensa o posibilă lipsă într-o altă ţară.

Alte sisteme operaţionale comune includ şi BCN ale statelor membre ale UE care 

nu fac parte din zona euro:

• sistemul TARGET (a se vedea secţiunea 3.3);

• CebaMail, care este un sistem de poştă electronică cu circuit închis, destinat 

realizării în condiţii de siguranţă a schimbului de informaţii între BCN ale 

statelor membre ale UE;

• sistemul de teleconferinţă, care este un sistem cu circuit închis şi securizat, 

destinat organizării de teleconferinţe între membrii SEBC la nivel de 

guvernatori şi experţi;

• sistemul de monitorizare a contrafacerilor, care permite utilizarea în comun 

şi în condiţii de siguranţă de către toate părţile autorizate a informaţiilor 

centralizate privind detaliile specifice ale bancnotelor euro contrafăcute aflate 

în circulaţie în UE;

• sistemul de schimb de date statistice, care asigură transmiterea rapidă şi în 

condiţii de siguranţă a datelor statistice într-un format comun în cadrul SEBC;

• baza de date monetare şi statistice a IFM, care este un registru centralizat al 

instituţiilor financiare monetare ce constituie respondenţii pentru statisticile 
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bancare şi monetare. Printre acestea se numără instituţiile de credit, care au 

obligaţia de a constitui rezerve minime obligatorii. Această bază de date cuprinde 

şi liste ale activelor eligibile drept garanţii pentru operaţiunile de credit pe 

parcursul zilei şi pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului.

Rapor ta rea  î n  cadru l  Euros i s t emu lu i

Având în vedere gradul înalt de descentralizare operaţională, în cadrul 

Eurosistemului este necesar un proces de raportare exhaustiv, prin care să se 

ofere organelor de decizie ale BCE toate informaţiile şi datele necesare pentru 

aplicarea centralizată a politicilor BCE şi prin care să se menţină integritatea 

funcţională a Eurosistemului.

Operaţiunile Eurosistemului sunt reflectate aproape în exclusivitate în bilanţurile 

BCN, generând astfel solduri intra-Eurosistem ridicate. Acestea apar în principal 

ca urmare a tranzacţiilor transfrontaliere derulate prin sistemul TARGET

(a se vedea secţiunea 3.3.1), care dau naştere unor creanţe şi angajamente 

bilaterale între BCN în conturile locale ale acestora, dar şi ca urmare 

a acordurilor privind repartizarea periodică a bancnotelor euro aflate în circulaţie 

între băncile centrale din Eurosistem (a se vedea secţiunea 3.4). Cu toate 

acestea, într-o zonă cu monedă unică, numai rezultatele consolidate şi agregate 

ale acestor operaţiuni sunt reprezentative în scopuri analitice şi operaţionale. 

În acest context, este important ca operaţiunile derulate de BCN să fie contabilizate 

şi raportate după o metodă armonizată, iar soldurile intra-Eurosistem să fie 

consolidate corespunzător.

Pe baza dispoziţiilor articolului 26.4 din Statut, Consiliul guvernatorilor 

a adoptat norme privind procedurile contabile şi raportarea financiară în cadrul 

Eurosistemului8. Conform acestor norme, conturile BCE şi ale BCN sunt 

întocmite pe baza costurilor istorice, modificate pentru a include evaluarea la 

preţul de piaţă a titlurilor negociabile, a aurului şi a tuturor celorlalte active şi 

pasive bilanţiere şi extrabilanţiere exprimate în valută.

Având în vedere expunerea valutară ridicată a Eurosistemului, o atenţie 

deosebită se acordă principiului prudenţei. O abordare prudentă există în special 

în cazul tratamentului diferenţiat al câştigurilor şi pierderilor nerealizate, în 

scopul evidenţierii veniturilor. Astfel, câştigurile financiare realizate şi totalul 

pierderilor financiare (realizate şi nerealizate) sunt înregistrate în contul de 

profit şi pierdere; câştigurile financiare nerealizate sunt creditate într-un cont de 

reevaluare. Creanţele şi obligaţiile reciproce ale băncilor centrale din Eurosistem 

se compensează reciproc, astfel încât situaţiile financiare consolidate reflectă 

numai poziţia Eurosistemului faţă de terţi.

BCN transmit zilnic date bilanţiere la BCE, care foloseşte aceste rapoarte îndeosebi 

în realizarea analizei zilnice a pieţei monetare, necesară pentru aplicarea politicii 

sale monetare. Aceleaşi rapoarte stau şi la baza situaţiei financiare consolidate 

săptămânale a Eurosistemului şi a bilanţului anual consolidat.

8 Orientarea BCE/2002/10 din 5 decembrie 2002 privind cadrul juridic al procedurilor contabile 
şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (JO L 58, 3.3.2003, p. 1).
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Datorită structurii operaţionale descentralizate a Eurosistemului, este, de 

asemenea, necesar un volum ridicat de informaţii nefinanciare. Un exemplu 

sugestiv îl constituie rapoartele care permit BCE să verifice respectarea 

orientărilor şi instrucţiunilor sale de către BCN. Un alt exemplu îl constituie 

rapoartele periodice ale BCN privind fluxurile bancnotelor în zona euro, scopul 

acestora fiind identificarea stocurilor insuficiente sau excedentare de bancnote 

euro la diferite puncte de acces ale Eurosistemului.

2 .5 .3  Competenţe l e  de  r eg l ementare  a l e  BCE

În îndeplinirea misiunilor atribuite Eurosistemului, BCE are, de asemenea, 

posibilitatea de a adopta acte juridice care au efecte directe asupra unor părţi terţe 

diferite de BCN din Eurosistem [articolul 110 alineatul (1) din Tratatul CE şi 

articolul 34.1 din Statutul SEBC]. Aceste instrumente sunt regulamentele BCE 

şi deciziile BCE.

Competenţele de reglementare ale BCE îi permit acesteia să îşi îndeplinească 

mandatul în mod autonom, fără să depindă de actele juridice ale instituţiilor 

comunitare sau ale statelor membre. Totuşi, în conformitate cu principiul limitării 

competenţelor, BCE îşi poate exercita competenţele de reglementare în măsura în 

care acest lucru este necesar în îndeplinirea misiunilor Eurosistemului.

Orice entitate care nu respectă obligaţiile care îi revin conform regulamentelor şi 

deciziilor BCE este pasibilă de amendă sau de plata periodică a unor penalizări 

care ar putea fi impuse de BCE în conformitate cu articolul 110 alineatul (3) 

din Tratat şi cu articolul 34.3 din Statut. BCE îşi exercită această competenţă în 

limitele şi în condiţiile stabilite în legislaţia complementară.9

Toate măsurile cu efect juridic obligatoriu adoptate de BCE sunt supuse 

examinării sau interpretării Curţii Europene de Justiţie.

Regu l amente l e  BCE
La fel ca în cazul regulamentelor adoptate de organele legislative ale Comunităţii 

Europene, regulamentele BCE au aplicabilitate generală, sunt obligatorii în toate 

elementele lor şi se aplică direct în toate ţările din zona euro. Prin „aplicabilitate 

generală” se înţelege că regulamentele sunt aplicabile unui număr nelimitat de 

entităţi şi de situaţii. „Se aplică direct” înseamnă că în cazul regulamentelor 

BCE nu este necesară transpunerea în legislaţia naţională. Fiind acte juridice 

„obligatorii”, acestea impun obligaţii directe unor părţi terţe.

Regulamentele BCE sunt adoptate de către Consiliul guvernatorilor BCE 

şi semnate în numele acestuia de preşedinte. Consiliul guvernatorilor poate 

decide delegarea competenţei sale de a adopta regulamente BCE Comitetului 

executiv al BCE, cu obligaţia de menţiona clar limitele şi sfera competenţelor 

astfel delegate.

9 Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuţiile 
Băncii Centrale Europene în materie de sancţiuni (JO L 318, 27.11.1998, p. 4).
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Pentru a avea caracter obligatoriu şi pentru a intra în vigoare, regulamentele BCE 

trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în toate limbile 

oficiale ale Comunităţii.

Până în prezent, BCE a adoptat regulamente privind aplicarea rezervelor 

minime obligatorii10, privind datele care trebuie raportate în vederea întocmirii 

bilanţului consolidat al sectorului instituţiilor financiare monetare 11 şi în 

vederea realizării de statistici referitoare la ratele dobânzilor plătite ori impuse 

de acestea12, precum şi regulamente privind competenţa BCE de a impune 

sancţiuni13.

Deciziile BCE
Deciziile BCE sunt obligatorii în toate elementele lor pentru destinatarii 

specificaţi şi produc efecte după notificarea acestora. Destinatarii pot fi 

persoane fizice ori juridice, inclusiv state membre ale zonei euro.

Deciziile BCE pot fi adoptate de Consiliul guvernatorilor sau de Comitetul 

executiv, în sfera lor de competenţă specifică. Deciziile adoptate de Comitetul 

executiv pot fi contestate de către partea interesată în faţa Consiliului 

guvernatorilor.

Deciziile BCE se adresează statelor membre ale zonei euro atunci când BCE 

aprobă volumul emisiunilor de monede în conformitate cu articolul 106 

alineatul (2) din Tratatul CE. Deciziile adresate altor părţi se referă în general 

la sancţiuni impuse de BCE pentru nerespectarea dispoziţiilor regulamentelor 

adoptate de aceasta, de exemplu neîndeplinirea obligaţiei de constituire a 

rezervelor minime obligatorii.

Toate deciziile BCE sunt emise în limba (limbile) destinatarilor acestora. BCE 

poate dispune publicarea deciziilor în Jurnalul Oficial, în acest caz acestea fiind 

publicate în toate limbile oficiale ale Comunităţii.

2 .5 .4  Ac t i v i t ă ţ i l e  consu l t a t i ve  a l e  BCE

În cadrul activităţilor sale cu caracter consultativ, BCE poate adopta recomandări 

şi avize în domeniul său de competenţă. Recomandările şi avizele BCE sunt 

acte juridice neobligatorii şi sunt emise în limba (limbile) destinatarilor 

10 Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al BCE din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor 
obligatorii (BCE/2003/9), JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

11 Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 al BCE din 22 noiembrie 2001 privind bilanţul consolidat 
al sectorului instituţiilor financiare monetare (BCE/2001/13), JO L 333, 17.12.2001, p. 1, 
astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1746/2003 al BCE din 
18 septembrie 2003 (BCE/2003/10), JO L 250, 2.10.2003, p. 17.

12 Regulamentul (CE) nr. 63/2002 al BCE din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare 
la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite 
de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora (BCE/2001/18), 
JO L 10, 12.1.2002, p. 24.

13 Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 al BCE din 23 septembrie 1999 privind competenţa Băncii 
Centrale Europene de a impune sancţiuni (BCE/1999/4), JO L 264, 12.10.1999, p. 21.
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acestora. Dacă sunt de interes general, BCE poate dispune publicarea lor în 

Jurnalul Oficial, în acest caz acestea fiind publicate în toate limbile oficiale 

ale Comunităţii.

Recomandăr i l e  BCE

Există două tipuri de recomandări BCE:

• recomandările BCE sunt, în înţelesul terminologiei juridice comunitare, 

instrumente prin intermediul cărora BCE îşi exercită dreptul de iniţiativă 

legislativă la nivel comunitar în domeniul său de competenţă;

• în înţelesul obişnuit al termenului, recomandările BCE sunt instrumente 

prin intermediul cărora BCE asigură impulsul necesar pentru întreprinderea 

anumitor acţiuni.

Dreptu l  de  i n i ţ i a t i vă  l eg i s l a t i vă  l a  n i ve l  comun i ta r
BCE deţine, alături de Comisia Europeană, dreptul de a iniţia adoptarea 

de legislaţie comunitară secundară, care să completeze sau să modifice 

Statutul SEBC. Comisia poate prezenta propuneri în toate domeniile în care 

BCE poate formula recomandări, dar, până în prezent, aceasta nu şi-a exercitat, 

în general, acest drept. Partea care nu îşi exercită dreptul de iniţiativă trebuie 

consultată de Consiliul UE înainte de adoptarea unui act normativ, ceea ce 

înseamnă că este necesară consultarea Comisiei în cazul în care iniţiativa 

legislativă aparţine BCE şi invers.

Leg i s l a ţ i a  comp lementară
În articolul 107 alineatul (6) din Tratatul CE şi în articolul 42 din Statutul SEBC 

sunt precizate domeniile în care Tratatul CE prevede adoptarea de legislaţie 

complementară Statutului. Aceste domenii se referă în principal la limitele şi 

condiţiile în care BCE poate să impună instituţiilor de credit deţinerea de rezerve 

minime la BCN din zona euro (a se vedea secţiunea 3.1.3), să colecteze statistici 

(a se vedea secţiunea 3.5), să îşi exercite competenţele de reglementare (a se vedea 

secţiunea 2.5.3), să îşi majoreze capitalul (a se vedea secţiunea 3.8) ori să apeleze 

la activele externe de rezervă (a se vedea secţiunea 3.2.2). Consiliul UE a adoptat 

legislaţie complementară – în principal pe baza recomandărilor BCE 14 – la debutul 

celei de-a treia etape a UEM, în conformitate cu dispoziţiile articolului 123 din 

Tratatul CE.

14 A se vedea Recomandarea (BCE/1998/8) de Regulament al Consiliului (CE) privind 
aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană (JO C 246, 6.8.1998, 
p. 6); Recomandarea (BCE/1998/9) de Regulament al Consiliului (CE) privind competenţele 
Băncii Centrale Europene de a impune sancţiuni (JO C 246, 6.8.1998, p. 9); Recomandarea 
(BCE/1998/10) de Regulament al Consiliului (CE) privind colectarea informaţiilor statistice 
de către Banca Centrală Europeană (JO C 246, 6.8.1998, p. 12); Recomandarea (BCE/1998/11) 
de Regulament al Consiliului (CE) privind limitele şi condiţiile majorării capitalului 
Băncii Centrale Europene (JO C 411, 31.12.1998, p. 10); Recomandarea (BCE/1999/1) de 
Regulament al Consiliului (CE) privind solicitări suplimentare de active externe de rezervă 
ale Băncii Centrale Europene (JO C 269, 23.9.1999, p. 9).
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Mod i f i c ă r i l e  S ta tutu lu i  SEBC
Pe lângă procedura normală de modificare a Tratatului (articolul 48 din Tratatul UE), 

Tratatul CE prevede două proceduri speciale de modificare a Statutului SEBC:

i. procedura simplificată de revizuire, astfel cum a fost stabilită prin 

articolul 107 alineatul (5) din Tratatul CE şi articolul 41 din Statut;

ii. clauza de abilitare prevăzută de articolul 10.6 din Statut, care a fost 

introdusă prin Tratatul de la Nisa, în luna februarie 2003.

Procedura simplificată de revizuire se aplică în cazul mai multor domenii de 

activitate, cum ar fi statistică, contabilitate, operaţiuni de piaţă monetară şi de 

credit, rezerve minime obligatorii, sisteme de plăţi şi compensare, operaţiuni 

externe şi repartizarea veniturilor monetare. Prin intermediul acestei proceduri, 

Consiliul are posibilitatea de a ajusta, pe baza avizului conform din partea 

Parlamentului European, dispoziţiile tehnice ale Statutului, dacă este cazul fără 

a recurge la procedura normală de modificare a Tratatului, respectiv la convocarea 

unei CIG şi ratificarea de către statele membre ale UE. Procedura simplificată de 

revizuire nu a fost, cu toate acestea, utilizată până în prezent.

Clauza de abilitare prevăzută la articolul 10.6 din Statut permite modificarea 

modalităţilor de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor printr-o decizie 

a Consiliului UE. Având în vedere însă implicaţiile profunde ale acestor 

modificări, Consiliul UE adoptă aceste decizii la nivel de şefi de stat sau de guvern. 

Clauza de abilitare a fost activată efectiv în anul 2003. Pe baza unei recomandări 

a BCE, Consiliul UE a modificat articolul 10.2 din Statut. Modificarea a intrat în 

vigoare la data de 1 mai 2004 (a se vedea secţiunea 2.5.1).

A l t e  r e comandăr i
Recomandările BCE, în înţelesul obişnuit al termenului, pot servi drept instrumente 

prin intermediul cărora BCE asigură impulsul necesar în întreprinderea unor 

acţiuni (nu doar cu caracter juridic) de către instituţiile comunitare ori de 

către statele membre. De exemplu, BCE recomandă Consiliului UE numirea 

auditorilor externi ai BCN din Eurosistem în conformitate cu articolul 27.1 

din Statutul SEBC. Recomandările BCE adresate statelor membre se referă cu 

precădere la cooperarea cu autorităţile naţionale pe probleme de statistică, cum 

ar fi, de exemplu, recomandarea BCE adresată autorităţilor statistice (altele decât 

BCN) din câteva state membre cu privire la obligaţia de raportare în domeniul 

statisticii balanţei de plăţi şi a poziţiei investiţionale internaţionale 15. Un alt 

exemplu îl constituie recomandarea BCE adresată statelor membre ale zonei euro 

cu privire la abrogarea dispoziţiilor de limitare a volumului monedelor exprimate 

într-o anumită unitate monetară naţională care pot fi utilizate la efectuarea unei 

plăţi unice 16.

15 Recomandarea (BCE/2003/8) din 2 mai 2003 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii 
Centrale Europene în domeniul statisticilor privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională 
internaţională, precum şi situaţia rezervelor internaţionale (JO C 126, 28.5.2003, p. 7).

16 Recomandarea (BCE/2001/17) din 6 decembrie 2001 privind abrogarea dispoziţiilor statelor 
membre participante de limitare a volumului de monede exprimate într-o unitate valutară 
naţională care poate fi utilizată pentru orice plată unică (JO C 356, 14.12.2001, p. 9).
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Av i ze l e  BCE

BCE emite avize:

• ori de câte ori aceasta este consultată de instituţiile comunitare sau de către 

statele membre în conformitate cu dispoziţiile Tratatului sau ale Statutului sau

• din proprie iniţiativă, respectiv în cazurile în care BCE consideră acest lucru 

necesar, în chestiuni care intră în sfera sa de competenţă.

Organele legislative comunitare au obligaţia de a consulta BCE cu privire la orice 

propunere de act comunitar care intră în sfera de competenţă a BCE. În mod 

similar, în limitele şi în condiţiile stabilite printr-o decizie a Consiliului 17, statele 

membre ale UE trebuie să consulte BCE cu privire la proiectele legislative care 

intră în sfera sa de competenţă, respectiv cele referitoare la chestiuni monetare, 

mijloace de plată, BCN, colectarea, compilarea şi difuzarea de statistici monetare, 

financiare, bancare, ori referitoare la sistemele de plăţi şi la balanţa de plăţi, 

precum şi normele aplicabile instituţiilor financiare, în măsura în care acestea au 

o influenţă concretă asupra stabilităţii pieţelor şi instituţiilor financiare. În plus, 

autorităţile statelor membre ale UE care nu fac parte din zona euro trebuie să 

consulte BCE cu privire la orice proiect legislativ referitor la instrumentele de 

politică monetară. Regatul Unit a fost însă exceptat de la obligaţia de a consulta 

BCE printr-un protocol anexat la Tratat 18 „în cazul în care şi atât timp cât Regatul 

Unit nu va participa la cea de-a treia etapă [a UEM]”.

Articolul 48 din Tratatul UE prevede că BCE trebuie să fie, de asemenea, 

consultată „în cazul modificărilor instituţionale în domeniul monetar”. În temeiul 

acestei dispoziţii, BCE a fost consultată în cursul negocierilor privind Tratatul de 

la Nisa 19 şi proiectul Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa 20. 

BCE a salutat proiectul de Constituţie, considerându-l un mijloc de simplificare, 

raţionalizare şi clarificare a cadrului juridic şi instituţional al Uniunii Europene. 

În pofida acestei evaluări în general pozitive, avizul BCE a identificat câteva 

articole ale proiectului de Constituţie pentru care ar fi necesare clarificări şi 

adaptări suplimentare. În plus, BCE a intervenit în mod oficial în negocierile 

CIG. Într-o scrisoare adresată preşedintelui Consiliului UE la 26 noiembrie 2003, 

preşedintele BCE a exprimat preocupările majore ale Consiliului guvernatorilor 

cu privire la o propunere din partea preşedinţiei Consiliului, potrivit căreia 

dispoziţiile de bază care reglementează organele de decizie ale BCE ar fi putut 

fi modificate în cadrul procedurii simplificate, fără a fi ratificate de către statele 

membre. În urma intervenţiei BCE, propunerea a fost retrasă.21

17 Decizia Consiliului 98/415/CE din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene 
de către autorităţile naţionale cu privire la proiectele de reglementare (JO L 189, 3.7.1998, 
p. 42).

18 Protocol privind unele dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
de Nord.

19 Aviz privind modificarea articolului 10.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European 
al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (JO C 362, 16.12.2000, p. 13).

20 Aviz privind proiectul de Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa (JO C 229, 
25.9.2003, p. 7).

21 A se vedea BCE (2004), Annual Report 2003, secţiunea 4.1.
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De asemenea, BCE poate prezenta avize din proprie iniţiativă instituţiilor 

comunitare sau autorităţilor naţionale cu privire la aspecte care intră în sfera 

sa de competenţă. Aceste aspecte nu se limitează la proiectele legislative, ci se 

referă la toate chestiunile care prezintă relevanţă pentru BCE. Rolul consultativ 

al BCE asigură implicarea acesteia în toate actele juridice comunitare şi naţionale 

care intră în sfera sa de competenţă şi îi permite să îşi prezinte opinia în calitate 

de organizaţie comunitară independentă cu competenţe exclusive. După cum 

demonstrează şi lista de avize publicată pe website-ul BCE, acestea abordează o 

mare varietate de teme.

2 .5 .5   Mon i to r i za rea  r e spec tă r i i  i n te rd i c ţ i i l o r  p r i v i nd  f i nanţa rea 
moneta ră  ş i  a c ce su l  p re f e renţ i a l

Conform articolului 237 litera (d) din Tratat, BCE i s-a conferit misiunea de 

a monitoriza respectarea dispoziţiilor articolelor 101 şi 102 din Tratat şi ale 

Regulamentelor (CE) nr. 3603/93 22 şi 3604/93 23 ale Consiliului. Articolul 101 

din Tratat interzice BCE şi BCN să acorde facilitatea de descoperit de cont 

sau orice alte tipuri de facilităţi de creditare autorităţilor guvernamentale şi 

instituţiilor sau organismelor Comunităţii, precum şi achiziţionarea directă de 

la acestea a unor instrumente de îndatorare, excepţie făcând doar linia de credit 

Ways and Means de care dispune guvernul Regatului Unit la Banca Angliei 24. 

Articolul 102 interzice orice măsură care nu se întemeiază pe considerente de 

ordin prudenţial şi care stabileşte accesul preferenţial al administraţiilor publice 

centrale şi al instituţiilor sau organismelor comunitare la instituţiile financiare.

În cadrul BCE, întrucât se aplică băncilor centrale din toate statele membre 

ale UE, responsabilitatea monitorizării respectării acestor dispoziţii îi revine 

Consiliului general. Comisia Europeană monitorizează respectarea acestora de 

către statele membre.

De asemenea, BCE monitorizează achiziţiile de pe piaţa secundară ale băncilor 

centrale din UE de instrumente de îndatorare emise atât de sectorul public 

naţional, cât şi de sectoarele publice ale altor state membre ale UE. Conform 

Regulamentului (CE) nr. 3603/93 al Consiliului, achiziţia de pe piaţa secundară 

de instrumente de îndatorare emise de sectorul public nu trebuie să fie utilizată în 

scopul eludării obiectivului prevăzut la articolul 101 din Tratat, devenind astfel 

un mijloc de finanţare indirectă a sectorului public.

22 Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definiţiilor 
necesare aplicării interdicţiilor menţionate la articolele 104 şi 104b alineatul (1) din Tratat 
(JO L 332, 31.12.1993, p. 1).

23 Regulamentul (CE) nr. 3604/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de stabilire a definiţiilor 
pentru aplicarea interdicţiei accesului privilegiat prevăzute la articolul 104a din Tratat 
(JO L 332, 31.12.1993, p. 4).

24 Punctul 11 din Protocolul privind unele dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord.



78

2 .5 .6  Îndep l i n i r ea  m i s iun i l o r  p re lua te  de  l a  IME

Întrucât unele state membre ale UE nu participă la etapa a treia a UEM

(a se vedea secţiunea 1.2.2), este necesară în continuare îndeplinirea unor misiuni 

atribuite iniţial IME. În urma desfiinţării IME, prin dispoziţiile articolului 123 

alineatul (2) din Tratatul CE şi ale articolului 44 din Statutul SEBC, aceste 

misiuni tranzitorii au fost conferite BCE.

Cele două misiuni principale preluate de BCE de la IME sunt:

• stimularea cooperării între Eurosistem şi BCN ale ţărilor care nu fac parte din 

zona euro;

• efectuarea preparativelor necesare pentru integrarea în SEBC a BCN ale noilor 

state membre şi pentru aderarea la Eurosistem a BCN ale statelor membre UE 

din afara zonei euro.

Aderarea la Uniunea Europeană a zece noi state membre, la data de 1 mai 2004, 

precum şi perspectiva continuării procesului de extindere a UE dau o nouă 

dimensiune misiunilor preluate de la IME. Deşi noile state membre vor adopta 

euro abia într-o etapă ulterioară, respectiv atunci când vor îndeplini condiţiile 

necesare, BCN ale acestor state au devenit membre ex officio ale SEBC. În ceea 

ce priveşte extinderea recentă a UE, în ultimii ani BCE a pregătit integrarea 

în SEBC a zece noi BCN; privind în perspectivă, aceasta analizează acum 

implicaţiile posibilei integrări a acestor ţări în Eurosistem.

De asemenea, în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Tratatul CE 

şi cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 332/2002 25 al Consiliului, BCE 

administrează operaţiunile de împrumut şi creditare ale Comunităţii Europene, 

în cadrul mecanismului de asistenţă financiară pe termen mediu 26. Mecanismul 

are la bază dispoziţiile articolului 119 din Tratat, care oferă, printre altele, 

asistenţă statelor membre ale UE care nu fac parte din zona euro în cazul unor 

dificultăţi majore ale balanţei de plăţi. Veniturile obţinute din aceste operaţiuni 

pot fi transferate doar către băncile centrale ale statelor membre beneficiare. 

În prezent, mecanismul nu este utilizat.

25 Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui 
mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor 
membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1).

26 Decizia BCE/2003/14 din 7 noiembrie 2003 privind administrarea operaţiunilor de împrumut 
şi creditare încheiate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistenţă financiară 
pe termen mediu (JO L 297, 15.11.2003, p. 35).
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3   POL IT IC I LE  BCE  Ş I  ACT IV ITĂŢ I LE 

EUROS I STEMULU I

3 .1  CONDUITA  POL IT IC I I  MONETARE

O descriere detaliată a politicii monetare a BCE, inclusiv a fundamentelor teoretice 

şi a modalităţilor de punere în aplicare, este oferită în lucrarea The monetary 
policy of the ECB, publicată de BCE în luna ianuarie 2004. Prezenta publicaţie 

se limitează la prezentarea elementelor de bază ale acestei funcţii.

3 .1 .1  Fundamente  teore t i c e

Capacitatea politicii monetare de a asigura stabilitatea preţurilor pe termen mediu 

se bazează pe dependenţa sistemului bancar de banii emişi de banca centrală 

(cunoscuţi şi sub denumirea „bază monetară”) în următoarele scopuri:

i. acoperirea necesarului de numerar în circulaţie;

ii. compensarea soldurilor interbancare;

iii. îndeplinirea cerinţelor privind constituirea de rezerve minime obligatorii la 

banca centrală.

Având în vedere monopolul deţinut asupra creării bazei monetare, Eurosistemul 

se află în poziţia de a exercita o influenţă dominantă asupra condiţiilor de pe piaţa 

monetară şi asupra ratelor dobânzilor practicate pe această piaţă. Variaţiile ratelor 

dobânzilor generate de banca centrală pe piaţa monetară declanşează o serie de 

mecanisme şi acţiuni ale agenţilor economici, care influenţează în cele din urmă 

evoluţia unor variabile economice precum producţia sau preţurile (a se vedea 

caseta 9). Acest proces, cunoscut sub denumirea de „mecanism de transmisie a 

politicii monetare” şi prezentat în detaliu în publicaţia The monetary policy of 
the ECB, este complex. Deoarece presupun o serie de mecanisme şi acţiuni ale 

agenţilor economici în diferite etape, deciziile de politică monetară se repercutează, 

de obicei, asupra evoluţiei preţurilor cu un decalaj considerabil. De asemenea, 

amploarea şi intensitatea diverselor efecte pot varia în funcţie de starea economiei, 

motiv pentru care impactul precis al acestora este dificil de estimat.

Cu toate acestea, în cercurile economice este unanim acceptat faptul că, pe 

termen lung, respectiv după ce toate variaţiile au fost asimilate de economie, 

modificarea volumului de numerar din economie (în condiţiile în care toţi ceilalţi 

factori se menţin constanţi) va determina variaţia nivelului general al preţurilor, 

şi nu modificări permanente ale unor variabile reale, cum ar fi producţia reală sau 

şomajul. De acest lucru se leagă şi afirmaţia potrivit căreia inflaţia este, în ultimă 

instanţă, un fenomen monetar. Într-adevăr, perioadele prelungite cu rate ale 

inflaţiei ridicate sunt asociate, în general, unui ritm alert al expansiunii monetare. 

Deşi există şi alţi factori (cum ar fi variaţiile cererii agregate, progresele 

tehnologice sau şocurile generate de preţurile materiilor prime) care pot influenţa 
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evoluţia preţurilor pe termen scurt, efectele acestora pot fi contracarate în timp de 

un anumit grad de ajustare a stocului monetar. În acest sens, tendinţele pe termen 

lung ale preţurilor sau ale inflaţiei pot fi controlate de băncile centrale.

Case ta  9   Mecan i smu l  de  t ransmi s i e  a  po l i t i c i i  moneta re

Punctul de plecare al procesului de transmisie a politicii monetare îl reprezintă modificările 

ratelor dobânzilor pe piaţa monetară, pe care banca centrală le poate genera prin controlul 

asupra condiţiilor de pe piaţa monetară. Modificările ratelor dobânzilor pe piaţa monetară 

afectează, la rândul lor, alte rate ale dobânzilor, însă în grade diferite. De exemplu, 

variaţiile ratelor dobânzilor pe piaţa monetară au un impact asupra ratelor dobânzilor 

stabilite de bănci pentru împrumuturi şi depozite pe termen scurt. În plus, anticipaţiile 

cu privire la modificările viitoare ale ratelor oficiale ale dobânzilor influenţează ratele 

dobânzilor pe piaţă pe termen lung, întrucât acestea reflectă anticipaţiile cu privire la 

evoluţia viitoare a ratelor dobânzilor pe termen scurt. Cu toate acestea, impactul variaţiilor 

ratelor dobânzilor pe piaţa monetară asupra ratelor dobânzilor cu scadenţe foarte lungi 

(de exemplu, randamentele aferente obligaţiunilor guvernamentale cu scadenţa la 10 ani, 

ratele dobânzilor la creditele pe termen lung) este mai puţin direct. Aceste rate depind 

în mare măsură de anticipaţiile pieţei privind creşterea pe termen lung şi de tendinţele 

inflaţioniste ale economiei. Cu alte cuvinte, modificările ratelor oficiale ale băncii centrale 

nu afectează, în mod normal, aceste rate pe termen lung, cu excepţia cazului în care acestea 

ar influenţa anticipaţiile pieţei privind tendinţele economice pe termen lung.

Impactul pe care îl are asupra condiţiilor de finanţare din economie – dar şi impactul său 

asupra anticipaţiilor – permit politicii monetare să influenţeze alte variabile financiare, 

precum preţurile activelor (de exemplu, cotaţiile bursiere) şi cursurile de schimb.

La rândul lor, variaţiile ratelor dobânzilor şi ale preţurilor activelor financiare au 

un impact asupra deciziilor populaţiei şi întreprinderilor cu privire la economisire, 

cheltuieli şi investiţii. De exemplu, în condiţiile în care toţi ceilalţi factori se menţin 

constanţi, un nivel mai ridicat al ratelor dobânzilor va diminua atractivitatea contractării 

de credite de către populaţie sau întreprinderi în vederea finanţării consumului sau 

investiţiilor. De asemenea, un nivel mai ridicat al ratelor dobânzilor va încuraja populaţia 

să economisească veniturile obţinute, şi nu să le cheltuiască, întrucât randamentul 

economiilor creşte. În plus, variaţiile ratelor oficiale ale dobânzilor pot afecta şi oferta 

de credite. De exemplu, ca urmare a unei creşteri a ratelor dobânzilor, riscul ca unii 

debitori să nu îşi poată rambursa împrumuturile poate atinge un nivel la care băncile 

nu vor acorda credite acestor debitori. Prin urmare, aceşti debitori, persoane fizice sau 

întreprinderi, vor fi obligaţi să îşi amâne planurile de consum sau de investiţii.

Variaţiile preţurilor activelor pot afecta consumul şi investiţiile prin intermediul efectelor 

de venit şi de avuţie. De exemplu, pe măsură ce preţurile acţiunilor cresc, populaţia 

care deţine acţiuni îşi sporeşte avuţia şi poate alege să îşi mărească nivelul de consum. 

În schimb, scăderea preţurilor acţiunilor poate conduce la o diminuare a consumului 

populaţiei. Preţurile activelor pot influenţa, de asemenea, cererea agregată prin valoarea 

garanţiilor, care permite debitorilor să obţină mai multe credite şi/sau să reducă primele de 

risc solicitate de creditori/bănci. Valoarea garanţiei influenţează adesea în mare măsură 

deciziile de creditare. În cazul în care valoarea garanţiilor scade, creditele vor deveni mai 

scumpe, iar obţinerea lor poate fi mai dificilă, ceea ce va conduce la reducerea cheltuielilor.
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Sursa: BCE (2004), The monetary policy of the ECB, p. 44-47. 

Case ta  9   Mecan i smu l  de  t ransmi s i e  a  po l i t i c i i  moneta re  ( cont . )

Ca urmare a variaţiilor înregistrate de consum şi investiţii, nivelul cererii interne 

de bunuri şi servicii aferente ofertei interne se va modifica. Atunci când cererea este 

mai mare decât oferta – şi în cazul în care toţi ceilalţi factori se menţin constanţi – 

apar presiuni în sens ascendent asupra preţurilor. În plus, variaţiile cererii agregate 

pot conduce la condiţii mai tensionate sau mai favorabile pe pieţele forţei de muncă 

şi produselor intermediare, care pot, la rândul lor, să afecteze procesele de stabilire 

a salariilor şi a preţurilor pe piaţa respectivă.

De obicei, variaţiile cursului de schimb influenţează inflaţia în trei moduri. În primul 

rând, pot afecta direct preţul intern al bunurilor importate. În cazul în care cursul 

de schimb se apreciază, preţul bunurilor importate are tendinţa să scadă, contribuind 

astfel în mod direct la reducerea inflaţiei, atât timp cât aceste produse sunt utilizate 

direct în consum. În al doilea rând, dacă aceste importuri sunt utilizate ca bunuri de 

consum intermediare în procesul de producţie, preţurile mai scăzute ale acestora ar putea 

să conducă, în timp, la diminuarea preţurilor bunurilor finale. În al treilea rând, evoluţiile 

cursului de schimb pot produce efecte şi prin intermediul impactului acestora asupra 

competitivităţii pe pieţele internaţionale a bunurilor produse la nivel naţional. Dacă, 

în urma aprecierii cursului de schimb, bunurile produse la nivel naţional devin mai puţin 

competitive pe piaţa mondială, există tendinţa ca acest fenomen să exercite constrângeri 

asupra cererii externe şi, prin aceasta, să reducă presiunile exercitate de cererea totală 

în economie. Dacă toţi ceilalţi factori rămân constanţi, aprecierea cursului de schimb 

ar tinde să reducă presiunile inflaţioniste. Importanţa acestor efecte ale cursului de 

schimb depinde de gradul de deschidere a economiei către comerţul internaţional. 

Canalul cursului de schimb din cadrul transmisiei politicii monetare este mai puţin 

important pentru o zonă monetară extinsă, relativ închisă, precum zona euro, decât 

pentru o economie deschisă de mici dimensiuni. În mod evident, pe lângă politica 

monetară, preţurile activelor financiare depind de numeroşi alţi factori, variaţiile cursului 

de schimb fiind, de asemenea, dominate adesea de aceştia.

Alte canale prin care politica monetară poate acţiona asupra evoluţiei preţurilor 

funcţionează în principal prin influenţarea anticipaţiilor pe termen lung ale sectorului 

privat. Dacă o bancă centrală se bucură de un grad înalt de credibilitate în urmărirea 

obiectivului său, politica monetară poate exercita o influenţă directă puternică asupra 

evoluţiei preţurilor, prin orientarea aşteptărilor agenţilor economici cu privire la inflaţia 

viitoare şi, astfel, prin influenţarea comportamentului acestora în procesul de stabilire 

a preţurilor şi a salariilor. Credibilitatea unei bănci centrale în privinţa menţinerii 

durabile a stabilităţii preţurilor este esenţială din acest punct de vedere. Anticipaţiile 

inflaţioniste vor rămâne ferm ancorate la niveluri compatibile cu stabilitatea preţurilor 

numai dacă agenţii economici au încredere în capacitatea şi angajamentul băncii centrale 

de a menţine stabilitatea preţurilor. La rândul său, acest lucru va influenţa procesul 

de stabilire a preţurilor şi a salariilor în cadrul economiei, având în vedere că, într-un

mediu caracterizat de stabilitatea preţurilor, participanţii la procesul de stabilire 

a preţurilor şi a salariilor nu vor fi nevoiţi să îşi ajusteze preţurile în sens ascendent de 

teama creşterii inflaţiei în viitor. În această privinţă, credibilitatea facilitează sarcina 

politicii monetare.
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Mecanismul de transmisie a politicii monetare constituie aşadar o reţea 

complexă de interacţiuni economice, iar băncile centrale se confruntă cu decalaje 

considerabile, variabile şi incerte în aplicarea politicii monetare. BCE se poate 

chiar confrunta cu un grad de incertitudine mai ridicat decât multe alte bănci 

centrale, deoarece este responsabilă de o zonă monetară multinaţională care 

a fost creată abia în anul 1999. De asemenea, există posibilitatea ca variaţiile 

instituţionale şi comportamentale apărute după introducerea monedei unice să 

fi modificat relaţia dintre diferite variabile economice. Deoarece în timp au 

devenit disponibile mai multe informaţii şi rezultate ale activităţii de cercetare, 

s-a dezvoltat o înţelegere mai aprofundată a transmisiei politicii monetare în zona 

euro. Cu toate acestea, sunt necesare progrese suplimentare.

3 .1 .2  S t ra teg i a  de  po l i t i c ă  moneta ră  a  BCE

Primul element al strategiei de politică monetară a BCE îl reprezintă definiţia 

cantitativă a stabilităţii preţurilor. În plus, strategia prevede crearea unui cadru 

care să permită evaluarea, de către Consiliul guvernatorilor BCE, a tuturor 

informaţiilor şi analizelor relevante, necesare pentru adoptarea deciziilor de 

politică monetară într-o manieră anticipativă.

O abordare  cant i t a t i vă  a  s tab i l i t ă ţ i i  p re ţur i l o r

Deşi Tratatul CE stabileşte în mod clar menţinerea stabilităţii preţurilor ca 

fiind obiectivul principal al BCE, acesta nu oferă o definiţie clară a „stabilităţii 

preţurilor”.

Din acest motiv, în luna octombrie 1998, Consiliul guvernatorilor BCE a anunţat 

o definiţie cantitativă a stabilităţii preţurilor. Alegerea unei abordări cantitative 

a avut la bază trei motive principale:

1. definiţia contribuie la îmbunătăţirea transparenţei politicii monetare;

2.  o definiţie cantitativă constituie un etalon al responsabilităţii BCE. Întrucât 

abaterile evoluţiei preţurilor de la condiţiile de stabilitate pot fi identificate 

cu uşurinţă, BCE trebuie să clarifice abaterile susţinute de la această definiţie 

şi să explice mijloacele prin care se va reveni la stabilitatea preţurilor în 

decursul unei perioade de timp acceptabile;

3.  scopul definiţiei este de a orienta anticipaţiile privind evoluţiile viitoare ale 

preţurilor şi, implicit, de a spori credibilitatea şi eficienţa politicii monetare 

a BCE. Prioritatea pe care o acordă BCE menţinerii stabilităţii preţurilor ar 

trebui să justifice anticipaţiile pieţelor financiare şi ale publicului, potrivit 

cărora ratele inflaţiei pe termen mediu se vor situa în intervalul de variaţie 

considerat compatibil cu stabilitatea preţurilor. Stabilizarea anticipaţiilor 

inflaţioniste pe termen lung în acest mod ar trebui să împiedice firmele, 

sindicatele şi agenţii economici implicaţi în procesul de stabilire a preţurilor 

şi a salariilor să integreze în deciziile lor rate mai ridicate ale inflaţiei, 

ceea ce ar face mai dificilă menţinerea stabilităţii preţurilor.
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De f i n i ţ i a  da tă  de  BCE  s tab i l i t ă ţ i i  p re ţur i l o r

În luna octombrie 1998, Consiliul guvernatorilor BCE a definit stabilitatea 

preţurilor ca fiind „o creştere anuală mai mică de 2% a indicelui armonizat al 

preţurilor de consum (IAPC) pentru zona euro”, adăugând că aceasta „trebuie 

menţinută pe termen mediu”. Consiliul guvernatorilor a confirmat această 

definiţie în luna mai 2003, în urma unei evaluări minuţioase a strategiei de 

politică monetară a BCE. Cu acest prilej, Consiliul guvernatorilor a precizat că, 

„în vederea asigurării stabilităţii preţurilor, BCE intenţionează să menţină rata 

inflaţiei la un nivel inferior, dar apropiat, celui de 2% pe termen mediu”.

Referirea la „IAPC pentru zona euro” relevă două lucruri: în primul rând, 

obiectivul politicii monetare a BCE este menţinerea stabilităţii preţurilor în 

întreaga zonă euro şi, în al doilea rând, aceasta reflectă accentul pe care publicul 

îl pune, de obicei, pe preţurile de consum. IAPC este indicele care evaluează 

cel mai bine variaţiile în timp ale preţului unui coş reprezentativ de bunuri de 

consum şi servicii achiziţionate de populaţia zonei euro.

Expresia „nivel inferior celui de 2%” stabileşte o limită superioară clară pentru 

rata inflaţiei calculate pe baza IAPC, care este în concordanţă cu stabilitatea 

preţurilor pe termen mediu. În acelaşi timp, ţintirea unor rate inferioare pozitive 

ale inflaţiei „apropiate de nivelul de 2%” oferă „o marjă adecvată în vederea 

evitării riscurilor de deflaţie” 1 (a se vedea caseta 10). De asemenea, aceasta ţine 

seama de prezenţa eventuală a unor erori sistematice de măsurare a IAPC şi de 

implicaţiile diferenţialelor de inflaţie cu caracter structural în cadrul zonei euro.

Expresia „pe termen mediu” reflectă ideea comună conform căreia politica 

monetară nu poate să influenţeze evoluţiile preţurilor sau ale inflaţiei pe termene 

scurte de câteva săptămâni sau luni. Modificările de politică monetară se răsfrâng 

asupra preţurilor cu un anumit decalaj, iar amploarea unui posibil impact este 

incertă. Implicit, politica monetară nu poate compensa pe termen scurt toate 

şocurile neprevăzute la adresa nivelului preţurilor. Prin urmare, un anumit grad 

de volatilitate a inflaţiei pe termen scurt este inevitabil.

Pr inc ip i i l e  de  bază  a l e  s t ra teg i e i  de  po l i t i c ă  moneta ră  a  BCE

BCE influenţează condiţiile de pe piaţa monetară şi, prin urmare, nivelul ratelor 

dobânzilor pe termen scurt, astfel încât stabilitatea preţurilor să fie menţinută 

pe termen mediu prin efectele asupra nivelului preţurilor datorate procesului 

de transmisie a politicii monetare. BCE acţionează în concordanţă cu strategia sa 

de politică monetară pentru a asigura în timp o abordare coerentă şi sistematică 

a deciziilor de politică monetară. Coerenţa contribuie la stabilizarea anticipaţiilor 

inflaţioniste şi sporeşte credibilitatea BCE.

1 A se vedea BCE (2004), The monetary policy of the ECB, p. 51.
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Din cauza decalajelor apărute în procesul de transmisie, modificările survenite 

la un moment dat în cadrul politicii monetare vor afecta nivelul preţurilor numai 

după câteva luni sau după câţiva ani. Aceasta înseamnă că băncile centrale 

trebuie să determine orientarea politicii care este necesară în momentul respectiv 

pentru a menţine stabilitatea preţurilor în viitor. În acest sens, politica monetară 

trebuie să adopte, de asemenea, o abordare anticipativă.

Dat fiind faptul că decalajele de transmisie nu permit politicii monetare să 

compenseze pe termen scurt şocurile neprevăzute la adresa nivelului preţurilor 

(de exemplu, cele cauzate de variaţiile preţurilor materiilor prime pe pieţele 

internaţionale), este inevitabilă apariţia unei anumite volatilităţi a ratelor inflaţiei 

pe termen scurt. În plus, dată fiind complexitatea procesului de transmisie, 

va exista întotdeauna un grad ridicat de incertitudine privind efectele politicii 

monetare. Din aceste motive, orientarea pe termen mediu a politicii monetare 

este importantă: aceasta este în concordanţă cu declaraţia BCE potrivit căreia 

„stabilitatea preţurilor trebuie menţinută pe termen mediu” şi evită activismul 

excesiv şi introducerea unei volatilităţi inutile (şi posibil autoîntreţinute) 

în cadrul economiei reale.

BCE se confruntă cu un grad considerabil de incertitudine în ceea ce priveşte 

fiabilitatea indicatorilor economici, structura economiei zonei euro şi mecanismul 

de transmisie a politicii monetare unice, în special în primii ani ai UEM. Totuşi, 

întrucât acest lucru este valabil pentru toate băncile centrale – BCE nu este, 

în mod cert, o excepţie în această privinţă –, o politică monetară reuşită trebuie 

să aibă aşadar un caracter generalizat, luând în considerare toate informaţiile 

relevante, fără a se baza pe un model unic de economie.

Case ta  10    De  ce  e s te  impor tantă  menţ ine rea  une i  r a te  poz i t i ve  

s căzute  a  i n f l a ţ i e i ?

Evitarea deflaţiei este importantă, deoarece presupune costuri economice comparabile 

cu cele ale inflaţiei. În plus, odată apărută, deflaţia se poate permanentiza, întrucât ratele 

nominale ale dobânzilor nu pot scădea sub zero. 

Menţinerea unei rate pozitive scăzute a inflaţiei reduce probabilitatea unor rate • 

nominale ale dobânzilor apropiate de limita inferioară, stabilită la zero. Dacă ratele 

nominale ale dobânzilor înregistrează valoarea zero, există probabilitatea unor 

incertitudini sporite legate de eficienţa politicii monetare. În cazul în care ar coincide 

cu o scădere considerabilă a cererii, această situaţie ar putea afecta capacitatea băncii 

centrale de a reveni la preţuri stabile utilizând instrumentul ratelor dobânzilor. Astfel 

de exemple sunt rare şi, chiar dacă aceste situaţii s-ar produce, la valori zero ale ratelor 

nominale ale dobânzilor, ar fi încă posibilă adoptarea unor măsuri eficiente de politică 

monetară. Au fost propuse diferite soluţii plauzibile în vederea ieşirii din capcana 

lichidităţii. În pofida acestui fapt, este mai bine să previi decât să vindeci, aplicarea 

unei marje de siguranţă ratelor inflaţiei cu valori peste zero contribuind la evitarea 

necesităţii de a testa în practică eficienţa acestor politici alternative.
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Case ta  10    De  ce  e s te  impor tantă  menţ ine rea  une i  r a te  poz i t i ve  

s căzute  a  i n f l a ţ i e i ?  ( cont . )

În vederea calibrării acestei marje, BCE a ţinut seama de studiile care au încercat să 

evalueze probabilitatea ca ratele nominale ale dobânzilor să atingă limita inferioară, 

stabilită la zero, la diferite niveluri ale obiectivului inflaţiei. Rezultatele diferă într-o 

anumită măsură, întrucât depind de o serie de ipoteze specifice. Totuşi, studiile 

disponibile indică faptul că probabilitatea scade considerabil în cazul în care banca 

centrală îşi propune o rată a inflaţiei de peste 1%.

Al doilea motiv pentru a viza o rată pozitivă scăzută a inflaţiei este că statisticile • 

privind inflaţia pot înregistra o eroare pozitivă de măsurare. Aceasta ar presupune 

că inflaţia zero înseamnă de facto o scădere a nivelului preţurilor. În cazul specific 

al IAPC, estimarea precisă a acestei erori de măsurare continuă să fie marcată 

de incertitudini. Ţinând însă cont de îmbunătăţirile constante aduse de Eurostat 

indicelui, este posibil ca această eroare să fie nesemnificativă şi să continue să scadă 

în viitor.

Al treilea motiv pentru menţinerea unei rate pozitive scăzute a inflaţiei se referă • 

la prezenţa posibilă a unor diferenţiale durabile de inflaţie în cadrul zonei euro. 

În principiu, diferenţialele de inflaţie între regiuni reprezintă o caracteristică normală 

a oricărei uniuni monetare. Acestea sunt o parte integrantă a mecanismului de ajustare, 

provenind din evoluţiile economice divergente la nivelul regiunilor care formează 

zona în care a fost instituită uniunea monetară. Totuşi, politica monetară unică poate 

influenţa numai nivelul preţurilor din zona respectivă în ansamblu; aceasta nu poate 

aborda diferenţialele de inflaţie, după cum politica monetară a unei ţări nu poate 

reduce diferenţialele de inflaţie între regiuni sau oraşe. 

Diferenţialele de inflaţie datorate factorilor tranzitorii nu prezintă prea mare interes 

economic. O sursă mai importantă de preocupări o constituie diferenţialele de inflaţie 

cu caracter structural care provin din convergenţa reală incompletă dintre regiuni, 

de exemplu diferenţele iniţiale dintre nivelurile veniturilor şi procesul în curs de 

recuperare a decalajelor dintre nivelurile de trai. Apariţia acestora ar putea crea 

probleme economice în ţări sau regiuni în care inflaţia este sub medie, în special 

dacă rigidităţile nominale în sens descendent împiedică ajustarea necesară a preţurilor 

relative şi, implicit, alocarea eficientă a resurselor.

S-a susţinut că politica monetară a BCE ar trebui să vizeze o rată a inflaţiei pe termen 

mediu pentru zona euro care să fie suficient de ridicată pentru a evita ca regiunile 

cu rate ale inflaţiei mai scăzute la nivel structural să fie nevoite să suporte costurile 

unor posibile rigidităţi nominale în sens descendent sau să înregistreze perioade de 

deflaţie prelungită. Studiile disponibile concordă asupra faptului că menţinerea ratei 

inflaţiei la un nivel inferior, dar apropiat de 2% în zona euro oferă o marjă suficientă 

în această privinţă.
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Abordarea  baza tă  pe  do i  p i l on i  a  s t ra teg i e i  de  po l i t i c ă  moneta ră 
a  BCE

Consiliul guvernatorilor BCE a adoptat elementele principale ale strategiei sale de 

politică monetară în luna octombrie 1998. Strategia a fost confirmată şi clarificată 

în mai 2003, după examinarea aprofundată a tuturor aspectelor relevante.

Pe lângă definiţia stabilităţii preţurilor, BCE utilizează două perspective analitice 

(denumite cei doi „piloni”) ca bază pentru abordarea sa privind organizarea, 

evaluarea şi coroborarea informaţiilor relevante pentru aprecierea riscurilor la 

adresa stabilităţii preţurilor:

• prima perspectivă are drept scop evaluarea factorilor care determină evoluţia 

preţurilor pe termen scurt şi mediu, punând accentul pe activitatea economică 

reală şi pe condiţiile financiare din economie (analiza economică);

• cea de-a doua perspectivă (analiza monetară) serveşte, în principal, drept 

instrument de coroborare, dintr-o perspectivă pe termen mediu şi lung, 

a semnalelor furnizate de analiza economică.

Abordarea bazată pe doi piloni (a se vedea caseta 11) asigură că se acordă atenţia 

corespunzătoare diferitelor perspective în vederea formulării unei concluzii 

generale referitoare la aceste riscuri. Abordarea diversificată a interpretării 

condiţiilor economice reduce riscul apariţiei unei erori de politică monetară 

cauzate de dependenţa excesivă faţă de un singur indicator, o singură prognoză 

sau un singur model.

Gra f i cu l  2    S t ra teg i a  de  po l i t i c ă  moneta ră  a  BCE  o r i en ta tă  că t re  
s tab i l i t a te

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL STABILITĂŢII PREŢURILOR

Analiza
tendinţelor
monetare

coroborarea rezultatelorAnaliza
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ANALIZA

ECONOMICĂ

ANALIZA
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Consiliul guvernatorilor
adoptă decizii de politică monetară pe baza unei evaluări generale

a riscurilor la adresa stabilităţii preţurilor

SET COMPLET DE INFORMAŢII

Sursa: BCE (2004), The monetary policy of the ECB, p. 66.
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Caseta  11  Ce i  do i  p i l on i  a i  s t ra teg i e i  de  po l i t i că  monetară  a  BCE 

Cei doi piloni ai strategiei de politică monetară a BCE sunt analiza economică 
şi analiza monetară.

Ana l i z a  e conomică

Analiza economică este axată pe aprecierea evoluţiilor economice şi financiare actuale 

şi a riscurilor implicite pe termen scurt şi mediu la adresa stabilităţii preţurilor. Aceasta 

examinează toţi factorii care contribuie la evaluarea dinamicii activităţii economice 

reale şi a evoluţiei posibile a preţurilor din perspectiva interacţiunii dintre cerere şi 

ofertă pe pieţele bunurilor, serviciilor şi forţei de muncă. Analiza economică acordă, 

de asemenea, atenţia cuvenită necesităţii de a identifica natura şocurilor care afectează 

economia, efectele acestora asupra comportamentului costurilor şi al preţurilor, precum 

şi perspectiva pe termen scurt şi mediu privind propagarea acestora. Pentru a lua 

deciziile care se impun, Consiliul guvernatorilor trebuie să beneficieze de o perspectivă 

de ansamblu asupra situaţiei economice şi să conştientizeze natura specifică şi amploarea 

perturbărilor economice care ameninţă stabilitatea preţurilor.

BCE evaluează periodic evoluţiile de ansamblu ale producţiei, cererii şi ale condiţiilor 

pe pieţele forţei de muncă, ale unei game largi de indicatori ai preţurilor şi ai costurilor, 

ale politicii fiscale, precum şi ale balanţei de plăţi pentru zona euro. Evoluţiile indicatorilor 

pe piaţa financiară şi ale preţurilor activelor sunt, de asemenea, monitorizate îndeaproape. 

Variaţiile preţurilor activelor pot afecta evoluţia preţurilor prin intermediul efectelor de 

venit şi de avuţie. De exemplu, pe măsură ce preţurile acţiunilor cresc, populaţia care 

deţine acţiuni îşi sporeşte avuţia şi poate alege să cheltuiască mai mult pentru consum. 

Aceasta accentuează cererea de consum şi poate alimenta presiuni inflaţioniste interne. 

În schimb, în cazul în care preţurile acţiunilor scad, consumul populaţiei se poate reduce.

Preţurile activelor şi randamentele financiare pot fi, de asemenea, utilizate pentru a extrage 

informaţii privind anticipaţiile pe pieţele financiare, inclusiv evoluţiile viitoare ale 

preţurilor. De exemplu, prin cumpărarea şi vânzarea de obligaţiuni, participanţii pe pieţele 

financiare îşi exprimă implicit aşteptările privind evoluţiile viitoare ale ratelor dobânzilor şi 

ale preţurilor. BCE utilizează diferite tehnici pentru a analiza preţurile produselor financiare 

în vederea identificării anticipaţiilor implicite ale pieţelor privind evoluţiile viitoare.

Evoluţiile cursului de schimb fac, de asemenea, obiectul unei examinări atente, având în 

vedere implicaţiile acestora pentru stabilitatea preţurilor. Acestea au un efect direct asupra 

evoluţiilor preţurilor prin impactul pe care îl exercită asupra preţurilor importurilor. Variaţiile 

cursului de schimb pot influenţa, de asemenea, competitivitatea pe pieţele internaţionale 

a preţurilor bunurilor produse la nivel naţional, repercutându-se asupra condiţiilor cererii 

şi, posibil, asupra perspectivei privind evoluţia preţurilor. Dacă aceste efecte ale cursului 

de schimb afectează anticipaţiile şi comportamentul participanţilor la procesul de stabilire 

a preţurilor şi salariilor, poate exista riscul apariţiei unor efecte de runda a doua.

Proiecţiile macroeconomice ale experţilor Eurosistemului, care sunt elaborate de două 

ori pe an de experţii BCE şi ai BCN, joacă un rol important în analiza economică. 

Consiliul guvernatorilor le evaluează alături de multe alte informaţii şi metode 

de analiză organizate în cadrul structurii pe doi piloni, însă nu îşi asumă răspunderea 

pentru proiecţii. Proiecţiile publicate sunt rezultatul unui scenariu bazat pe o serie 
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Case ta  11    Ce i  do i  p i l on i  a i  s t ra teg i e i  de  po l i t i c ă  moneta ră  a  BCE 

( cont . )

de ipoteze tehnice, inclusiv ipoteza potrivit căreia ratele dobânzilor pe termen scurt rămân 

neschimbate. Având în vedere aceste aspecte, proiecţiile reprezintă un scenariu care are 

puţine şanse de a se concretiza, întrucât politica monetară va interveni întotdeauna în 

vederea contracarării oricăror ameninţări la adresa stabilităţii preţurilor. 

Prin urmare, în niciun caz nu trebuie considerat că proiecţiile macroeconomice privind 

inflaţia, realizate de experţii Eurosistemului, pun sub semnul întrebării angajamentul 

Consiliului guvernatorilor de a menţine stabilitatea preţurilor pe termen mediu. 

Participanţii la procesul de stabilire a salariilor şi a preţurilor, precum şi întreprinderile 

şi populaţia ar trebui să considere definiţia cantitativă pe care BCE o dă stabilităţii 

preţurilor drept „cea mai bună anticipare” a evoluţiilor preţurilor pe termen mediu. 

Ana l i z a  moneta ră

Analiza monetară a BCE se axează pe faptul că inflaţia şi expansiunea monetară se află 

în strânsă legătură pe termen mediu şi lung. Astfel, atribuirea unui rol fundamental masei 

monetare susţine orientarea pe termen mediu a strategiei de politică monetară a BCE. 

Într-adevăr, prin luarea deciziilor de politică monetară nu doar pe baza semnalelor pe 

termen scurt şi mediu furnizate de analiza economică, ci şi a consideraţiilor privind masa 

monetară şi lichiditatea, BCE poate să facă abstracţie de impactul tranzitoriu al diferitor 

şocuri şi să evite tentaţia de a adopta o orientare excesiv de activistă.

Pentru a-şi manifesta angajamentul cu privire la analiza monetară şi pentru a oferi un 

criteriu de evaluare a evoluţiilor monetare, BCE a anunţat o valoare de referinţă pentru 

expansiunea agregatului monetar în sens larg M3, care se referă la ritmul de creştere 

a M3 considerat a fi compatibil cu stabilitatea preţurilor pe termen mediu. În luna 

decembrie 1998, Consiliul guvernatorilor a stabilit valoarea de referinţă la 4,5% pe an, 

reconfirmând-o în analizele ulterioare. Valoarea de referinţă se bazează pe definiţia 

stabilităţii preţurilor şi pe ipotezele pe termen mediu privind creşterea potenţială a PIB 

real de 2-2,5% şi o scădere a vitezei de circulaţie a banilor situată între 0,5% şi 1%. 

Valoarea de referinţă nu reprezintă un obiectiv monetar, ci un reper pentru analiza 

informaţiilor privind evoluţiile monetare în zona euro. Dat fiind caracterul pe termen 

mediu şi lung al perspectivei monetare, nu există o legătură directă între evoluţiile 

monetare pe termen scurt şi deciziile de politică monetară. Astfel, politica monetară nu 

reacţionează mecanic la deviaţiile dinamicii M3 de la valoarea de referinţă. 

Analiza monetară a BCE nu se limitează la evaluarea dinamicii M3 în raport cu 

valoarea de referinţă. Numeroase alte variabile monetare şi financiare sunt analizate 

atent în mod periodic. De exemplu, evoluţiile componentelor M3 (precum numerarul 

în circulaţie, depozitele la termen) sunt studiate datorită indiciilor pe care le oferă 

cu privire la variaţiile generale ale M3. În acest sens, agregatele monetare în sens 

restrâns, precum M1, conţin unele informaţii privind activitatea reală. În mod similar, 

modificările la nivelul creditelor acordate sectorului privat pot oferi indicii privind 

condiţiile financiare şi, prin intermediul bilanţului instituţiilor financiare monetare (IFM),
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3 .1 .3  Opera ţ iun i l e  de  po l i t i c ă  moneta ră

În conformitate cu strategia sa de politică monetară, BCE influenţează ratele 

dobânzilor pe termen scurt, indicând orientarea politicii sale monetare şi 

gestionând lichiditatea pe piaţa monetară. Pe lângă influenţarea ratelor dobânzilor 

prin gestionarea lichidităţii, BCE poate indica orientarea politicii sale monetare 

şi prin modificarea condiţiilor în care Eurosistemul doreşte să tranzacţioneze cu 

piaţa monetară.

În cadrul operaţiunilor Eurosistemului, un alt obiectiv al BCE este să asigure buna 

funcţionare a pieţei monetare şi să contribuie la satisfacerea necesarului de lichiditate 

al băncilor într-un mod bine organizat şi fără sincope. În acest scop, BCE oferă 

periodic băncilor posibilităţi de refinanţare şi facilităţi care să le permită să regleze 

soldurile de la sfârşitul zilei şi să atenueze fluctuaţiile temporare ale lichidităţii.

Tabe lu l  3   Opera ţ iun i  de  po l i t i c ă  moneta ră  a l e  Euros i s t emu lu i

Operaţiuni de 
politică monetară

Tipuri de operaţiuni Scadenţă Frecvenţă Procedură
Furnizare de lichiditate Absorbţie de lichiditate

Operaţiuni de piaţă

Operaţiuni 

principale 

de refinanţare

Operaţiuni reversibile - O săptămână Săptămânală Licitaţii 

standard

Operaţiuni 

de refinanţare 

pe termen lung

Operaţiuni reversibile - Trei luni Lunară Licitaţii 

standard

Operaţiuni 

de reglaj fin

Operaţiuni reversibile

Operaţiuni de swap 

valutar

Operaţiuni reversibile

Atragerea de depozite 

la termen

Operaţiuni de swap 

valutar

Nestandardizată Neregulată Licitaţii rapide

Proceduri 

bilaterale

Cumpărări definitive Vânzări definitive - Neregulată Proceduri 

bilaterale

Operaţiuni 

structurale

Operaţiuni reversibile Emiterea de certificate 

de debit

Standardizată/

nestandardizată

Regulată şi 

neregulată

Licitaţii 

standard

Cumpărări definitive Vânzări definitive - Neregulată Proceduri 

bilaterale

Facilităţi permanente

Facilitatea de 

creditare marginală

Operaţiuni reversibile - Overnight Acces la discreţia 

contrapartidelor

Facilitatea 

de depozit

- Depozite Overnight Acces la discreţia 

contrapartidelor

Case ta  11    Ce i  do i  p i l on i  a i  s t ra teg i e i  de  po l i t i c ă  moneta ră  a  BCE 

( cont . )

informaţii suplimentare privind moneda. O astfel de analiză contribuie la o mai bună 

înţelegere a comportamentului agregatului M3 în raport cu valoarea de referinţă, oferind 

şi o perspectivă de ansamblu asupra condiţiilor de lichiditate în economie, precum şi 

asupra consecinţelor acestora în ceea ce priveşte riscurile la adresa stabilităţii preţurilor.



92

Cadrul operaţional al Eurosistemului se bazează pe dispoziţiile prevăzute în 

Statutul SEBC şi a fost conceput în conformitate cu articolul 105 din Tratatul CE, 

potrivit căruia Eurosistemul „[…] acţionează în conformitate cu principiul unei 

economii de piaţă deschise în care concurenţa este liberă, favorizând alocarea 

eficientă a resurselor […]” şi respectând următoarele principii:

• eficienţa operaţională, care permite deciziilor de politică monetară să se 

repercuteze cât mai precis şi cât mai rapid posibil asupra nivelului ratelor 

dobânzilor pe termen scurt de pe piaţa monetară;

• tratamentul egal al instituţiilor financiare, indiferent de dimensiunea şi de 

localizarea acestora în zona euro;

• derularea descentralizată a operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului 

prin intermediul BCN;

• simplitate, transparenţă, continuitate, siguranţă şi eficienţă a costurilor.

Simplitatea şi transparenţa asigură că intenţiile care stau la baza operaţiunilor de 

politică monetară sunt corect înţelese. Principiul continuităţii vizează evitarea 

modificărilor majore frecvente ale instrumentelor şi procedurilor, astfel încât 

băncile centrale şi contrapartidele acestora să se poată baza pe experienţă atunci 

când participă la operaţiuni de politică monetară. Principiul siguranţei impune 

ca riscurile operaţionale şi financiare ale Eurosistemului să fie reduse la minim. 

În special, toate creditele acordate instituţiilor de credit trebuie să fie garantate, 

în conformitate cu articolul 18 din Statutul SEBC. Eficienţa costurilor înseamnă 

menţinerea costurilor de funcţionare, atât pentru Eurosistem, cât şi pentru 

contrapartidele acestuia, la niveluri reduse.

Case ta  12   Opera ţ iun i  de  p i a ţă  ş i  f a c i l i t ă ţ i  pe rmanente  

Operaţiunile de piaţă ale Eurosistemului pot fi împărţite în următoarele patru categorii, 

în funcţie de obiective, frecvenţă şi proceduri: 

- operaţiuni principale de refinanţare;

- operaţiuni de refinanţare pe termen lung;

- operaţiuni de reglaj fin;

- operaţiuni structurale.

Opera ţ iun i  p r in c ipa l e  de  r e f i nanţa re

Operaţiunile principale de refinanţare sunt cele mai importante operaţiuni de piaţă 

şi reprezintă instrumentul fundamental de politică monetară al Eurosistemului. Acestea 

furnizează cea mai mare parte a lichidităţii sectorului bancar şi joacă un rol esenţial 

în influenţarea ratelor dobânzilor, gestionând lichiditatea pe piaţă şi indicând orientarea 

politicii monetare. 
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2

2 În luna martie 2004, scadenţa a fost micşorată de la două săptămâni la o săptămână.

Case ta  12   Opera ţ iun i  de  p i a ţă  ş i  f a c i l i t ă ţ i  pe rmanente  ( cont . )

Operaţiunile principale de refinanţare se efectuează săptămânal şi au scadenţa 

la o săptămână 2. Acestea se derulează prin intermediul unor licitaţii standard, care se 

desfăşoară pe baza unui calendar prestabilit, într-un interval de 24 de ore cuprins între 

anunţarea licitaţiei şi comunicarea rezultatelor. Toate contrapartidele care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate generale pot participa la aceste operaţiuni. În principiu, toate 

instituţiile de credit situate în zona euro sunt contrapartide potenţial eligibile ale 

Eurosistemului. 

Opera ţ iun i  de  r e f i nanţa re  pe  te rmen lung

În afara operaţiunilor principale de refinanţare săptămânale, Eurosistemul execută, 

de asemenea, operaţiuni lunare de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la trei luni.

Aceste operaţiuni sunt destinate furnizării de lichiditate pe termen lung sistemului 

bancar şi permit evitarea reînnoirii săptămânale a întregului volum de lichiditate 

furnizat pe piaţa monetară. Similar operaţiunilor principale de refinanţare, operaţiunile 

de refinanţare pe termen lung se desfăşoară în mod descentralizat sub forma unor licitaţii 

standard, toate contrapartidele care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate putând 

participa la acestea.

Opera ţ iun i  de  r eg l a j  f i n

Eurosistemul poate derula, de asemenea, operaţiuni de piaţă monetară în regim ad-hoc, 

respectiv operaţiuni de reglaj fin, care pot fi operaţiuni de absorbţie sau de furnizare 

de lichiditate. Scopul acestora este gestionarea lichidităţii şi influenţarea ratelor dobânzii 

pe piaţa monetară, în special pentru a atenua efectele asupra ratelor dobânzilor ale 

fluctuaţiilor neprevăzute de lichiditate pe piaţa monetară. 

Având în vedere scopul lor, operaţiunile de reglaj fin se execută, de obicei, prin 

intermediul unor licitaţii „rapide”. Acestea se derulează în intervalul de o oră care 

se scurge între anunţarea licitaţiei şi comunicarea rezultatelor alocării. Din motive 

operaţionale, la operaţiunile de reglaj fin poate participa numai un număr limitat 

de contrapartide selectate. Operaţiunile de reglaj fin pot fi executate şi prin intermediul 

unor proceduri bilaterale, în cadrul cărora Eurosistemul efectuează o tranzacţie cu una 

sau mai multe contrapartide fără a organiza o licitaţie. 

Operaţiunile de reglaj fin sunt, de obicei, derulate în mod descentralizat de BCN, 

dar Consiliul guvernatorilor poate hotărî, în circumstanţe excepţionale, efectuarea unor 

operaţiuni bilaterale de reglaj fin de către BCE. 

Opera ţ iun i  s t ruc tura l e

De asemenea, cadrul operaţional oferă Eurosistemului posibilitatea de a derula 

operaţiuni structurale. Acestea sunt destinate ajustării poziţiei structurale de lichiditate 

a Eurosistemului în raport cu cea a sistemului bancar, respectiv a volumului de lichiditate 

pe piaţă pe termen lung, şi pot fi efectuate prin intermediul unor operaţiuni reversibile, 

al unor tranzacţii definitive sau prin emiterea de certificate de debit. Până în prezent, 

Eurosistemul nu a fost nevoit să deruleze operaţiuni de ajustare a poziţiei structurale 

de lichiditate a sistemului bancar. 
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Operaţiunile de piaţă monetară (a se vedea caseta 12) reprezintă cea mai 

importantă categorie de operaţiuni de politică monetară. Acestea sunt, în general, 

derulate de BCN la iniţiativa BCE, de obicei pe piaţa monetară, respectiv piaţa 

pe care scadenţa operaţiunilor este, de regulă, mai mică de un an. Operaţiunile de 

piaţă monetară deţin un rol important în influenţarea ratelor dobânzilor, indicând 

orientarea politicii monetare şi gestionând lichiditatea pe piaţa monetară.

Facilităţile permanente (a se vedea caseta 12) – facilitatea de creditare marginală 

şi facilitatea de depozit – sunt puse la dispoziţia contrapartidelor Eurosistemului 

la iniţiativa acestora. Prin stabilirea ratelor dobânzilor la facilităţile permanente, 

BCE determină coridorul de variaţie al ratelor dobânzilor overnight pe piaţa 

monetară.

Cadrul operaţional este completat de sistemul rezervelor minime obligatorii pe 

care instituţiile de credit trebuie să le constituie la BCN (a se vedea caseta 13). 

Funcţiile principale ale sistemului rezervelor minime obligatorii sunt stabilizarea 

ratelor dobânzilor pe piaţa monetară şi extinderea deficitului structural de 

lichiditate al sistemului bancar, sporind necesarul de refinanţare din partea 

băncilor centrale.

Case ta  12    Opera ţ iun i  de  p i a ţă  ş i  f a c i l i t ă ţ i  pe rmanente  ( cont . )

Fac i l i t ă ţ i  pe rmanente

Prin intermediul facilităţii de creditare marginală, banca centrală oferă credite overnight 
în schimbul unor garanţii la o rată a dobânzii prestabilită. Rata dobânzii la aceste credite 

overnight este, de obicei, mult mai ridicată decât rata corespunzătoare de pe piaţă. 

Prin urmare, instituţiile de credit utilizează facilitatea de creditare marginală pentru a 

obţine fonduri numai în cazul în care nu există altă soluţie. Întrucât accesul la facilitatea 

de creditare marginală este limitat numai de valoarea garanţiilor disponibile, rata 

dobânzii pentru această facilitate constituie, de obicei, limita superioară a ratei dobânzii 

overnight pe piaţa monetară. 

În schimb, facilitatea de depozit permite băncilor să constituie depozite overnight 
la banca centrală la o rată a dobânzii prestabilită. Rata dobânzii la aceste depozite 

overnight este, de obicei, mult mai scăzută decât rata corespunzătoare de pe piaţă. 

Prin urmare, contrapartidele constituie depozite overnight în cadrul Eurosistemului 

numai dacă nu îşi pot utiliza fondurile în alt mod. La fel cum rata dobânzii la facilitatea 

de creditare marginală constituie limita superioară, rata dobânzii la facilitatea de depozit 

reprezintă, de obicei, limita inferioară a ratei dobânzii overnight pe piaţa monetară.

Utilizarea facilităţilor permanente de către bănci este descurajată prin ratele aplicate 

acestora. Astfel, apelul mediu zilnic la facilităţile permanente este, în general, limitat, 

menţinându-se, cel mai adesea, sub valoarea de 1 miliard EUR, ceea ce demonstrează 

că acestea servesc numai la furnizarea şi absorbţia de lichiditate în circumstanţe 

excepţionale.
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Case ta  13  Reze rve  m in ime  ob l i ga to r i i

BCE solicită instituţiilor de credit să deţină depozite asociate conturilor deschise 

la BCN: acestea se numesc rezerve „minime” sau „obligatorii”. Volumul rezervelor 

obligatorii deţinute de fiecare instituţie se stabileşte prin înmulţirea bazei de calcul 

a rezervelor cu rata rezervelor. 

Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii ale unei instituţii se defineşte în raport 

cu pasivele pe termen scurt din bilanţul acesteia. Angajamentele faţă de alte instituţii 

de credit incluse pe lista instituţiilor supuse regimului rezervelor minime obligatorii 

al Eurosistemului, precum şi cele faţă de BCE şi BCN nu se includ în baza de calcul.

Prima funcţie esenţială a sistemului rezervelor minime obligatorii este stabilizarea ratelor 

dobânzilor pe piaţa monetară. Această funcţie este îndeplinită de sistemul de calcul 

al valorii medii, care se referă la faptul că modul în care instituţiile de credit respectă 

cerinţele privind rezervele este evaluat pe baza mediei soldurilor zilnice asociate 

conturilor de rezerve pe o perioadă de aplicare de aproximativ o lună. Astfel, instituţiile 

de credit pot atenua fluctuaţiile zilnice ale lichidităţii (de exemplu, cele datorate 

fluctuaţiilor cererii de bancnote), întrucât dezechilibrele tranzitorii ale rezervelor pot 

fi compensate de dezechilibre de sens opus ale rezervelor în cadrul aceleiaşi perioade 

de aplicare.

Sistemul de calcul al valorii medii presupune, de asemenea, obţinerea de profit din 

creditarea pe piaţă de către instituţii şi înregistrarea unui deficit de rezerve ori de câte 

ori ratele dobânzilor cu scadenţa cea mai scurtă pe piaţa monetară se situează peste cele 

preconizate pentru restul perioadei de aplicare. În situaţia contrară, acestea pot contracta 

credite pe piaţă, înregistrând un excedent de rezerve. Acest sistem stabilizează rata 

dobânzii overnight pe parcursul perioadei de aplicare, nemaifiind astfel necesar ca banca 

centrală să intervină frecvent pe piaţa monetară.

O a doua funcţie importantă pe care o îndeplineşte sistemul rezervelor minime obligatorii 

este extinderea deficitului structural de lichiditate al sistemului bancar. Necesitatea 

ca instituţiile de credit să deţină rezerve la BCN contribuie la creşterea cererii de refinanţare 

din partea băncii centrale, ceea ce permite BCE să influenţeze ratele dobânzilor pe piaţa 

monetară prin intermediul operaţiunilor periodice de furnizare de lichiditate.

Sistemul rezervelor minime obligatorii a fost conceput astfel încât să nu reprezinte 

o povară pentru sistemul bancar din zona euro şi nici să nu împiedice alocarea eficientă 

a resurselor. Pentru a atinge aceste obiective, deţinerile de rezerve obligatorii ale 

instituţiilor de credit sunt remunerate la rate foarte apropiate de cele ale dobânzilor 

pe termen scurt pe piaţa monetară. Rata remunerării corespunde mediei, calculate 

pe parcursul perioadei de aplicare, ratelor marginale (ponderate în funcţie de numărul 

de zile calendaristice) la operaţiunile principale de refinanţare. 
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3 .2  OPERAŢ IUN ILE  EXTERNE

În ceea ce priveşte operaţiunile externe ale Eurosistemului, articolul 23 din 

Statutul SEBC autorizează BCE şi BCN:

• să stabilească relaţii cu băncile centrale şi instituţiile financiare din ţările terţe 

şi, în cazul în care este necesar, cu organizaţiile internaţionale;

• să dobândească şi să vândă, la vedere sau la termen, orice tip de active valutare 

şi de metale preţioase;

• să administreze activele externe pe care le deţin;

• să desfăşoare toate tipurile de operaţiuni bancare cu ţările terţe şi cu organizaţiile 

internaţionale, inclusiv operaţiuni de împrumut şi credit.

3 .2 .1  Opera ţ iun i l e  va lu ta re

Cea mai importantă categorie de operaţiuni valutare ale Eurosistemului 

o reprezintă intervenţiile pe pieţele valutare. Operaţiunile de intervenţie se 

efectuează numai prin utilizarea rezervelor valutare deţinute de BCE. Acestea 

pot fi derulate în monedele unor ţări din afara Uniunii Europene, de exemplu 

în dolari SUA sau în yeni japonezi, în cadrul politicii valutare a zonei euro. 

De asemenea, pot fi realizate în cadrul mecanismului intracomunitar al cursului 

de schimb II (MCS II).

Articolul 105 alineatul (2) din Tratatul CE şi articolul 3 din Statutul SEBC prevăd 

„desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar, în conformitate cu articolul 111 

din Tratat”. Acesta defineşte cadrul instituţional pentru politica valutară a zonei 

euro.

Cadru l  i n s t i tu ţ i ona l  pent ru  po l i t i c a  va lu ta ră  a  zone i  euro

Articolul 105 alineatul (2) din Tratatul CE şi articolul 3 din Statutul SEBC prevăd 

derularea operaţiunilor de schimb valutar ale Eurosistemului în conformitate cu 

articolul 111 din Tratatul CE.

• În conformitate cu articolul 111 alineatul (1), Consiliul UE, hotărând în 

unanimitate, poate încheia acorduri formale privind sistemul de curs de schimb 

al euro în raport cu monedele unor ţări din afara UE.

• Articolul 111 alineatul (2) prevede că, în absenţa unui astfel de sistem, 

Consiliul UE, hotărând cu majoritate calificată, poate formula orientări 

generale privind politica valutară.

Totuşi, ambele măsuri instituţionale trebuie să respecte obiectivul principal de 

menţinere a stabilităţii preţurilor şi pot fi iniţiate numai la recomandarea BCE 

sau a Comisiei Europene, după consultarea BCE. În cazul unui sistem oficial 

de curs de schimb pentru euro, Consiliul UE trebuie să ia notă de avizul BCE 
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„în vederea ajungerii la un consens compatibil cu obiectivul stabilităţii preţurilor” 

[articolul 111 alineatul (1) din Tratat].

Până în prezent, niciuna dintre procedurile menţionate nu a fost iniţiată. 

La reuniunea din data de 13 decembrie 1997 de la Luxemburg, Consiliul 

European a subliniat că paritatea euro ar trebui considerată ca fiind rezultatul 

evoluţiilor şi politicilor economice, şi nu un obiectiv independent. În acest sens, 

Consiliul European a declarat că orientări generale privind politica valutară a 

zonei euro vor fi elaborate numai în condiţii excepţionale, de exemplu în cazul 

unei distorsionări evidente a cursului de schimb. Aceste orientări trebuie să 

respecte întotdeauna independenţa SEBC şi să fie în concordanţă cu obiectivul 

principal al SEBC, respectiv menţinerea stabilităţii preţurilor.

I n te rvenţ i i  î n  monede l e  unor  ţă r i  d in  a f a ra  UE

În absenţa unor acorduri instituţionale şi a unui obiectiv al cursului de schimb 

la nivelul BCE, în primii cinci ani ai Uniunii Monetare au avut loc doar două 

intervenţii pe piaţa valutară în raport cu monede ale ţărilor care nu fac parte din 

Uniunea Europeană (în toamna anului 2000). Întrucât s-a menţinut pe o pantă 

descendentă de la sfârşitul anului 1998, cursul de schimb al euro s-a îndepărtat 

tot mai mult de fundamentele zonei euro, riscând să genereze distorsiuni 

semnificative. Acestea puteau avea, la rândul lor, efecte nefavorabile asupra 

economiei mondiale şi asupra stabilităţii preţurilor în zona euro. Astfel, la data 

de 22 septembrie 2000, BCE a intervenit pe pieţele valutare în cadrul unei acţiuni 

concertate cu autorităţile monetare ale Statelor Unite, Japoniei, Regatului Unit şi 

Canadei; BCE a intervenit din nou la începutul lunii noiembrie 2000.

Mecan i smu l  cu r su lu i  de  s ch imb I I

Un nou mecanism al cursului de schimb, MCS II, a intrat în vigoare la începutul 

celei de-a treia etape a UEM, înlocuind Sistemul Monetar European, care a 

jucat un rol fundamental în tranziţia către UEM (a se vedea secţiunea 1.1.2), 

dar trebuia adaptat la noul mediu creat de UEM.

La fel ca predecesorul său, MCS II este un acord interguvernamental bazat pe 

două documente juridice:

• Rezoluţia Consiliului European privind instituirea unui mecanism al cursului 

de schimb în cea de-a treia etapă a uniunii economice şi monetare, Amsterdam, 

16 iunie 1997;3

• Acordul din 1 septembrie 1998 între Banca Centrală Europeană şi băncile 

centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro privind procedurile de 

funcţionare ale mecanismului cursului de schimb în cea de-a treia etapă a Uniunii 

Economice şi Monetare 4, modificat de Acordul din 14 septembrie 2000 5.

3 JO C 236, 2.8.1997, p. 5.
4 JO C 345, 13.11.1998, p. 6.
5 JO C 362, 16.12.2000, p. 11.
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Obiectivul MCS II este acela de a lega la euro monedele statelor membre din 

afara zonei euro. Această legătură este stabilită prin cursuri de schimb fixe, 

dar ajustabile faţă de euro, adoptate de comun acord, şi o bandă de fluctuaţie 

standard de ±15%. Marje de fluctuaţie mai înguste pot fi convenite, dacă este 

necesar, pe baza progreselor înregistrate în vederea convergenţei.

Participarea la MCS II este opţională pentru statele membre din afara zonei 

euro. Totuşi, în conformitate cu dispoziţiile Rezoluţiei Consiliului European 

menţionate anterior, un stat membru care face obiectul unei derogări „poate să 

adere” la MCS II. În conformitate cu dispoziţiile articolului 124 din Tratatul CE, 

fiecare stat membru din afara zonei euro „consideră politica sa de schimb 

valutar ca pe o problemă de interes comun” şi ţine seama de „experienţa 

acumulată datorită cooperării în cadrul Sistemului Monetar European (SME)”. 
Potrivit articolului 121, statutul de membru al MCS II timp de cel puţin doi ani, 

fără tensiuni severe, este unul dintre criteriile utilizate pentru a evalua dacă un 

stat membru îndeplineşte criteriile pentru adoptarea euro ca monedă oficială. 

Prin urmare, MCS II stimulează convergenţa şi sprijină statele membre din afara 

zonei euro în eforturile de a trece la moneda unică. De asemenea, contribuie la 

protejarea statelor membre, atât din zona euro, cât şi din afara acesteia, împotriva 

presiunilor nejustificate de pe pieţele valutare.

Deciziile privind parităţile centrale şi marjele de fluctuaţie se adoptă de comun 

acord de către miniştrii finanţelor din statele membre ale zonei euro, de BCE 

şi miniştrii finanţelor şi guvernatorii băncilor centrale din statele membre 

participante din afara zonei euro. Procedura prevede o dezbatere multilaterală 

(în mod obişnuit, în cadrul unei reuniuni), care implică, de asemenea, Comisia 

Europeană şi Comitetul Economic şi Financiar (a se vedea secţiunea 4.3.4).

I n te rvenţ i i  î n  cadru l  MCS  I I

În cazul în care o monedă se apropie de marjele de fluctuaţie, intervenţiile 

băncilor centrale sunt, în principiu, automate şi nelimitate. Cu toate acestea, 

obligaţiile de intervenţie şi finanţare ale BCE nu trebuie să aducă atingere 

obiectivului fundamental de menţinere a stabilităţii preţurilor. În condiţiile 

prevăzute de rezoluţia şi acordul menţionate anterior, BCE şi BCN participante 

din afara zonei euro îşi pot suspenda intervenţia automată şi finanţarea în cazul 

în care acestea contravin obiectivului lor principal de menţinere a stabilităţii 

preţurilor. În acelaşi mod, toate părţile la acord „au dreptul de a iniţia o procedură 

confidenţială în vederea reconsiderării cursurilor centrale”.

Coroana daneză a participat la MCS II încă de la început, cu o marjă de fluctuaţie 

de ±2,25% în jurul parităţii centrale faţă de euro. Drahma grecească a participat 

la MCS II înainte de aderarea Greciei la zona euro în anul 2001 (a se vedea 

secţiunea 1.1.4).

Numărul ţărilor participante la MCS II s-a mărit cu şapte după extinderea UE la 

data de 1 mai 2004. Până în prezent, monedele Estoniei, Lituaniei şi Sloveniei 

(la data de 28 iunie 2004), cele ale Ciprului, Letoniei şi Maltei (la data de 

2 mai 2005) şi cea a Slovaciei (la data de 28 noiembrie 2005) au aderat la MCS II, 
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cu o marjă de fluctuaţie standard de +/-15% faţă de euro. Se preconizează că şi 

celelalte ţări care s-au alăturat Uniunii Europene la 1 mai 2004 vor adera ulterior 

la mecanism.

Până în prezent, intervenţiile în euro au avut o frecvenţă redusă. Operaţiunile 

au fost derulate de băncile centrale ale statelor membre ale UE participante, 

în măsura în care intervenţiile au fost necesare pentru a menţine stabilitatea în 

cadrul MCS II.

3 .2 .2  Admin i s t ra rea  r eze rve lo r  va lu ta re

Atât BCE, cât şi BCN deţin şi administrează active externe de rezervă: BCE le 

deţine şi administrează pe cele care i-au fost transferate în scopurile prevăzute 

de Statutul SEBC; activele externe de rezervă care rămân la BCN sunt deţinute 

şi administrate de acestea.

Vo lumu l  ş i  componenţa  ac t i ve lo r  ex te rne  de  reze rvă  a l e  BCE

BCE deţine şi administrează activele externe de rezervă în principal ca mijloc de 

intervenţie, în cazul în care este necesar.

Vo lumu l  a c t i ve lo r  ex te rne  de  reze rvă  a l e  BCE
Articolul 30.1 din Statutul SEBC prevede transferul iniţial de la BCN la BCE al 

unor active externe de rezervă până la echivalentul sumei de 50 de miliarde EUR 6. 

În luna ianuarie 1999, la începutul celei de-a treia etape a UEM, BCN din 

zona euro au transferat către BCE active externe de rezervă în valoare de 

39,46 miliarde EUR. Acest transfer era corespunzător sumei maxime admise 

în conformitate cu Statutul SEBC, revizuită în sens descendent prin scăderea 

cotelor din capitalul BCE ale BCN din ţările care nu au participat la zona 

euro de la început. Atunci când Grecia a aderat la zona euro la data de 

1 ianuarie 2001, Bank of Greece a transferat active de rezervă suplimentare 

echivalente sumei de 1,28 miliarde EUR. Valoarea totală a activelor externe de 

rezervă transferate de BCN la BCE proporţional cu cotele acestora în grila de 

repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE, în schimbul cărora au primit creanţe 

în euro purtătoare de dobândă, a fost echivalentă sumei de 40,74 miliarde EUR. 

15% dintre aceste transferuri au fost efectuate în aur, iar restul de 85%, 

în dolari SUA şi yeni japonezi.

De atunci, rezervele externe ale BCE au cunoscut fluctuaţii majore ca urmare 

a tranzacţiilor şi a evoluţiilor preţurilor şi ale cursurilor de schimb. La sfârşitul 

anului 2005, acestea s-au cifrat la 41,5 miliarde EUR. Volumul rezervelor 

valutare şi al deţinerilor în aur a scăzut, reflectând vânzările efectuate de BCE 

6 Odată cu aderarea altor state la UE, acest plafon iniţial se majorează automat proporţional cu 
cotele BCN din capitalul subscris al BCE (articolul 49.3 din Statut). La data de 1 mai 2004, 
când cele zece ţări din Europa Centrală şi de Est şi din bazinul mediteraneean au aderat la UE, 
plafonul a ajuns la aproximativ 55,6 miliarde EUR. Această majorare automată înseamnă că 
BCN ale tuturor potenţialelor state membre ale zonei euro pot efectua transferuri proporţionale 
de active externe de rezervă, fără ca BCE să fie obligată să retransfere rezerve externe către 
BCN din statele care sunt membre ale zonei euro la data respectivă.
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în cadrul intervenţiei din toamna anului 2000 (a se vedea secţiunea 3.2.1) şi, 

respectiv, unele vânzări de aur din 2005 şi 2006 7 în conformitate cu Acordul 

privind deţinerile de aur ale băncilor centrale (a se vedea caseta 14). Aceste 

diminuări au fost în totalitate compensate de valoarea de piaţă mai ridicată a 

deţinerilor de aur ale BCE.

De asemenea, articolul 30.4 din Statutul SEBC prevede că BCE poate solicita 

active externe de rezervă suplimentare peste plafonul stabilit pentru transferul 

iniţial. Aceste solicitări fac obiectul legislaţiei comunitare secundare. În acest 

sens, pe baza unei recomandări a BCE, Consiliul UE a adoptat un regulament 8 

care permite BCE să solicite active externe de rezervă suplimentare în valoare 

de cel mult 50 de miliarde EUR. Scopul acestor solicitări poate fi refacerea 

rezervelor epuizate, dar nu şi mărirea deţinerilor de rezerve. Dacă se consideră 

necesar, pot fi efectuate transferuri suplimentare de active externe de rezervă 

către BCE, pe baza altor texte de legislaţie comunitară secundară.

Rezervele externe ale BCE includ drepturi speciale de tragere (DST), rezultate 

din operaţiuni voluntare ale BCE cu alţi deţinători de DST în conformitate cu 

acordul permanent încheiat cu FMI (a se vedea secţiunea 5.3.1).

Admin i s t ra rea  de ţ ine r i l o r  de  r eze rve  va lu ta re  a l e  BCE
Scopul administrării rezervelor valutare ale BCE este acela de a asigura faptul 

că, în orice moment, BCE deţine un volum suficient de lichiditate pentru orice 

intervenţie valutară. Aceasta presupune că lichiditatea şi siguranţa sunt cerinţele 

de bază pentru investiţiile de rezerve internaţionale. Sub rezerva acestor 

constrângeri, rezervele externe ale BCE sunt administrate astfel încât valoarea 

acestora să fie maximizată.

Orientările privind investiţiile traduc obiectivele generale ale administrării 

portofoliului în norme şi principii specifice, care sunt definite în cadrul BCE şi 

includ repartizarea pe monede, compromisul între riscul de dobândă şi randament, 

precum şi cerinţele privind riscul de credit şi lichiditatea.

Consiliul guvernatorilor a definit repartizarea pe monede a rezervelor valutare 

ale BCE pe baza atât a necesarului estimat în cazul unei intervenţii pe piaţă, cât 

şi a optimizării riscurilor. La începutul anului 1999, proporţia între activele în 

dolari SUA şi cele în yeni japonezi era de 90/10. La finele anului 2005, datorită 

fluctuaţiilor cursurilor de schimb şi unor operaţiuni de reechilibrare, proporţia 

era de 85/15.

În timp ce unele funcţii de administrare a portofoliului, cum ar fi gestionarea 

riscurilor şi contabilitatea, sunt executate centralizat la BCE, majoritatea funcţiilor 

de front office şi back office sunt descentralizate în cadrul Eurosistemului, 

în concordanţă cu mandatele de administrare a activelor externe de rezervă, 

7 A se vedea comunicatele de presă ale BCE din 31 martie 2005 şi, respectiv, 31 martie 2006.
8 Regulamentul (CE) nr. 1010/2000 al Consiliului privind solicitări suplimentare de active de 

rezervă de schimb ale Băncii Centrale Europene (JO L 115, 16.5.2000, p. 2).
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acordate de BCE băncilor centrale naţionale din zona euro.9 În îndeplinirea 

acestor funcţii, BCN acţionează în numele BCE, în baza unui mandat explicit. 

Scopul este acela de a permite contrapartidelor BCE de pe pieţele financiare 

internaţionale să facă distincţia între operaţiunile derulate de BCN în numele 

BCE şi cele efectuate de BCN în vederea gestionării rezervelor proprii. BCE 

primeşte informaţii online privind operaţiunile derulate de toate BCN în numele 

său prin intermediul unui sistem de administrare a portofoliului care funcţionează 

în reţeaua de comunicaţii securizată a SEBC.

Referinţa strategică pentru fiecare monedă, stabilită de Consiliul guvernatorilor, 

reflectă cerinţele de politică pe termen lung şi preferinţele referitoare la risc şi 

randament ale BCE. Referinţele tactice stabilite de Comitetul pentru investiţii al 

BCE şi aprobate de Comitetul executiv, care trebuie menţinute în cadrul unor 

marje prestabilite în jurul referinţei strategice, reflectă preferinţele referitoare la 

risc şi randament pe termen mediu ale BCE în condiţiile de pe piaţă. Mandatele 

de administrare a rezervelor valutare pe care BCE le acordă BCN preconizează 

depăşirea referinţelor tactice.

Contrapartidele şi intermediarii utilizaţi în operaţiunile care implică active 

externe de rezervă sunt selectaţi de BCE pe baza recomandărilor din partea BCN. 

În realizarea selecţiei, BCE adoptă o abordare uniformă bazată pe două seturi de 

criterii:

• evaluarea bonităţii contrapartidelor;

• considerente privind eficienţa, în special serviciul de cercetare oferit, 

competitivitatea preţurilor şi capacitatea contrapartidelor de a gestiona sume 

mari, indiferent de condiţiile de pe piaţă.

Tranzacţiile derulate cu contrapartidele BCE sunt formalizate în contracte 

de piaţă standard. BCE a elaborat, de asemenea, un acord-cadru propriu de 

compensare, care a fost acceptat de contrapartide.

BCE modifică periodic lista instrumentelor eligibile care pot fi utilizate în cadrul 

administrării rezervelor valutare. Alegerea instrumentelor vizează atingerea unui 

grad din ce în ce mai mare de complexitate, îndeplinind, în acelaşi timp, cerinţele 

privind un grad ridicat de securitate şi lichiditate.

Deţ ine r i l e  de  aur  a l e  BCE
În concordanţă cu Acordul privind deţinerile de aur ale băncilor centrale 

(a se vedea caseta 14), deţinerile de aur ale BCE nu fac obiectul unei administrări 

active.

9 De la începutul anului 2006, BCN din zona euro au avut libertatea de a se abţine de la preluarea 
mandatelor de gestionare a activelor externe de rezervă ale BCE. BCN care acceptă un astfel 
de mandat (în prezent, toate cele 12 BCN din zona euro) sunt eligibile pentru un mandat care 
corespunde fie unui subportofoliu în dolari SUA, fie unuia în yeni japonezi. Atât Deutsche 
Bundesbank, cât şi Banque de France sunt fiecare eligibile pentru două mandate. A se vedea 
BCE (2006), Portfolio management at the ECB, p. 23.
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Act i ve l e  ex te rne  de  reze rvă  a l e  BCN

Activele externe de rezervă care nu au fost transferate la BCE sunt în continuare 

deţinute şi administrate de BCN.

Activele externe de rezervă (ajustate cu efectul variaţiilor cursului de schimb) 

deţinute de BCN au scăzut constant între anii 1999 şi 2005; la sfârşitul 

anului 2005, acestea se cifrau la aproximativ 279 de miliarde EUR, dintre care 

111 miliarde EUR erau rezerve valutare, iar 168 de miliarde EUR constau în aur, 

DST şi poziţii de rezervă la FMI.

Întrucât intervenţiile pe pieţele valutare se efectuează prin intermediul rezervelor 

deţinute de BCE, rezervele valutare ale BCN nu mai servesc scopurilor de 

politică valutară. Cu toate acestea, după cum s-a explicat anterior, acestea pot 

face obiectul unor noi solicitări de rezerve din partea BCE.

Conform dispoziţiilor articolului 31 din Statutul SEBC, operaţiunile valutare 

efectuate de BCN cu propriile active externe de rezervă trebuie aprobate în 

prealabil de BCE. Această cerinţă asigură coerenţa cu politica monetară şi 

valutară unică a BCE şi se aplică operaţiunilor care pot afecta cursurile de schimb 

sau condiţiile de lichiditate internă şi care depăşesc limitele stabilite în orientările 

BCE. Operaţiunile de investiţii ale BCN pe pieţele financiare internaţionale nu 

fac obiectul unei autorizări prealabile, deoarece nu afectează politica monetară 

şi valutară unică a BCE. Operaţiunile derulate de BCN – fie în nume propriu, fie 

în numele autorităţilor guvernamentale naţionale – în îndeplinirea obligaţiilor 

faţă de organizaţiile internaţionale, cum ar fi BRI sau FMI, sunt, de asemenea, 

exceptate de la această cerinţă.

Case ta  14   Dec l a ra ţ i a  comună  pr i v ind  auru l  (8  mar t i e  2004 ) 

Banca Centrală Europeană

Banca d’Italia

Banco de España

Banco de Portugal

Bank of Greece

Banque centrale du Luxembourg

Banque de France

Banque Nationale de Belgique

Central Bank & Financial Services Authority of Ireland

De Nederlandsche Bank

Deutsche Bundesbank

Oesterreichische Nationalbank

Suomen Pankki – Finlands Bank

Schweizerische Nationalbank

Sveriges Riksbank
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Prin analogie cu BCN din zona euro şi în conformitate cu articolul 31.3 din 

Statut, operaţiunile statelor membre ale UE cu fondurile de rulment în valută fac, 

de asemenea, obiectul unui control din partea BCE.10

3 .3  S I STEMELE  DE  PLĂŢ I  Ş I  COMPENSARE

Misiunea Eurosistemului de „a promova buna funcţionare a sistemelor de plăţi” 

este fundamentată în articolul 22 din Statut, prin care BCE şi BCN le este conferit 

dreptul de a acorda facilităţi pentru a asigura eficienţa şi soliditatea sistemelor 

de plăţi şi compensare în cadrul Comunităţii şi în alte ţări. În acelaşi scop, BCE 

poate emite regulamente.11

Eficienţa şi soliditatea sistemelor de plăţi şi a celor de compensare şi decontare 

a instrumentelor financiare sunt indispensabile pentru a asigura eficacitatea 

politicii monetare. Eurosistemul utilizează sistemele de plăţi pentru a-şi deconta 

operaţiunile de politică monetară şi de credit pe parcursul zilei. Deoarece 

aceste operaţiuni trebuie garantate, capacitatea contrapartidelor Eurosistemului 

de a oferi garanţii se bazează pe o infrastructură solidă şi eficientă de sisteme 

de compensare şi decontare a instrumentelor financiare. Buna funcţionare a 

sistemelor de plăţi, precum şi a sistemelor de decontare a instrumentelor financiare 

10 Orientarea BCE/2003/12 din 23 octombrie 2003 privind tranzacţiile statelor membre 
participante având ca obiect fondurile de rulment în valută în temeiul articolului 31.3 din 
Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (JO L 283, 
31.10.2003, p. 81).

11 Până în prezent, BCE nu a fost nevoită să recurgă la competenţele de reglementare prevăzute 
în articolul 22 din Statutul SEBC. Pentru o analiză mai detaliată a domeniului de aplicare a 
acestor competenţe, a se vedea articolul The role of the Eurosystem in payment and clearing 
systems din Buletinul lunar al BCE – aprilie 2002.

Caseta 14  Dec laraţ ia  comună pr iv ind auru l  (8 mart ie  2004)  (cont . )

În interesul de a-şi clarifica intenţiile cu privire la deţinerile de aur, instituţiile semnatare 

fac următoarea declaraţie:

1.  aurul va rămâne un element important al rezervelor monetare internaţionale; 

2.  vânzările de aur deja stabilite sau care urmează a fi stabilite de către instituţiile 

semnatare vor fi efectuate în cadrul unui program concertat de vânzări pe o perioadă 

de cinci ani, începând cu data de 27 septembrie 2004, imediat după finalizarea 

acordului anterior. Vânzările anuale nu vor depăşi 500 de tone, iar vânzările totale pe 

întreaga perioadă nu vor depăşi 2 500 de tone;

3.  semnatarii acordului au convenit că valoarea totală a împrumuturilor în aur, precum 

şi cea a contractelor futures şi a opţiunilor pe aur pe parcursul acestei perioade nu va 

depăşi valorile consemnate la data semnării acordului anterior. 

Prezentul acord va fi revizuit după cinci ani. 

Sursa: Comunicatul de presă al BCE din data de 8 martie 2004.
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este, de asemenea, esenţială pentru funcţionarea pieţei monetare a zonei euro 

şi, în general, pentru alte pieţe financiare naţionale şi internaţionale (precum piaţa 

valutară, piaţa titlurilor de valoare şi piaţa instrumentelor financiare derivate).

Există două tipuri principale de riscuri financiare asociate sistemelor de plăţi 

şi sistemelor de compensare şi decontare a instrumentelor financiare:

• riscul ca o parte din cadrul sistemului să nu îşi poată îndeplini obligaţiile, fie când 

acestea ajung la scadenţă, fie într-un alt moment din viitor (risc de credit);

• riscul ca o parte din cadrul sistemului să nu aibă suficiente fonduri sau titluri 

pentru a-şi îndeplini obligaţiile în modul şi la momentul anticipat, deşi ar putea 

face acest lucru în viitor (risc de lichiditate).

Ambele categorii de risc financiar ar putea conduce la o situaţie în care 

neîndeplinirea obligaţiilor de către un participant la un transfer de fonduri 

interbancar sau la un sistem de compensare şi decontare a instrumentelor 

financiare produce un efect de domino, alţi participanţi intrând, de asemenea, 

în incapacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile la timp. Un astfel de scenariu ar 

putea genera perturbări pe scară largă pe toate pieţele financiare (risc sistemic), 

care ar putea afecta, deopotrivă, întreaga economie.

În cazul sistemelor de compensare şi decontare a instrumentelor financiare, 

există, de asemenea, riscul pierderii sau al indisponibilităţii titlurilor păstrate 

în custodie, datorat insolvabilităţii sau neglijenţei băncii depozitare sau oricărei 

alte situaţii nefavorabile în care s-ar putea afla aceasta (risc de custodie). Şi acest 

lucru influenţează capacitatea unui participant de a furniza titluri atunci când 

este necesar.

În afară de faptul că trebuie să fie sigure, sistemele de plăţi şi sistemele 

de compensare şi decontare a instrumentelor financiare ar trebui să fie, de 

asemenea, eficiente şi practice, atât pentru utilizatori, cât şi pentru întreaga 

economie. Cu toate acestea, există întotdeauna un compromis între minimizarea 

costurilor şi atingerea altor obiective, cum ar fi siguranţa. Prin urmare, 

sunt necesare standarde şi recomandări minime de siguranţă şi eficienţă pentru 

a orienta alegerile făcute de factorii implicaţi în sistemele de plăţi şi cele de 

compensare şi decontare a instrumentelor financiare, ceea ce, la rândul său, 

stimulează concurenţa dintre sistemele de plăţi şi dintre sistemele de compensare 

şi decontare a instrumentelor financiare, evitând astfel arbitrajul reglementar.

În conformitate cu aceste consideraţii şi cu mandatul conferit de Tratatul CE şi 

de Statutul SEBC, obiectivele politicii Eurosistemului se referă la asigurarea unor 

sisteme sigure şi eficiente. În acest scop, Eurosistemul:

• oferă facilităţi de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare;

• supraveghează sistemele în vederea asigurării eficienţei şi siguranţei acestora.
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3 .3 .1   A s i gu ra rea  f a c i l i t ă ţ i l o r  de  p l ă ţ i  ş i  deconta re 
a  i n s t rumente lo r  f i nanc i a re

În conformitate cu misiunea sa statutară de a promova buna funcţionare a sistemelor 

de plăţi, Eurosistemul asigură o gamă largă de facilităţi de plăţi şi decontare a 

instrumentelor financiare, cea mai importantă dintre acestea fiind sistemul TARGET.

TARGET  ( S i s t emu l  t ranseuropean  de  t rans f e r  de  f ondur i 
cu  deconta re  pe  bază  brută  î n  t imp rea l )

Eurosistemul a elaborat sistemul TARGET pentru a procesa plăţile de mare valoare 

în euro în timp real în întreaga zonă euro. TARGET asigură tratamentul egal al 

participanţilor pe piaţă şi constituie un instrument prin care tranzacţiile aferente 

politicii monetare efectuate între BCN din cadrul Eurosistemului şi instituţiile 

de credit se pot efectua prompt şi sigur. Acesta este singurul sistem de plăţi 

transfrontaliere în euro care este direct accesibil tuturor contrapartidelor în cadrul 

operaţiunilor de politică monetară. Astfel, permite funcţionarea pieţei monetare a 

zonei euro ca piaţă unică, făcând posibilă aplicarea unei politici monetare unice.

S i s t emu l  a c tua l
TARGET a devenit operaţional la data de 4 ianuarie 1999, având o structură 

descentralizată. În prezent, cuprinde şi interconectează 16 sisteme RTGS 

naţionale şi mecanismul de plăţi al BCE (ECB Payment Mechanism – EPM). Cele 

16 sisteme RTGS naţionale sunt sistemele din cele 12 ţări ale zonei euro, la care 

se adaugă Danemarca, Suedia, Regatul Unit şi, începând cu luna martie 2005, 

Polonia. Slovenia urmează să adere în anul 2007.

Orientarea BCE privind TARGET 12 prevede normele care reglementează 

funcţionarea sistemului, inclusiv a componentelor sale naţionale. De asemenea, 

conţine dispoziţii privind o serie de trăsături comune minimale (de exemplu, 

criterii de acces, unitatea monetară, norme de stabilire a preţurilor, timpul de 

funcţionare, norme de plată, irevocabilitate, caracter definitiv şi credite pe 

parcursul zilei), ce trebuie respectate de fiecare sistem RTGS naţional care 

participă la TARGET. Eurosistemul şi BCN din afara zonei euro au încheiat un 

acord multilateral care reflectă Orientarea privind TARGET.

TARGET trebuie utilizat pentru toate plăţile provenite direct din sau efectuate 

în legătură cu:

i. operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului;

ii. decontarea componentei în euro a operaţiunilor de schimb valutar care 

implică Eurosistemul;

iii. operaţiunile de decontare din cadrul sistemelor de mare valoare care 

procesează transferuri în euro.

12 Orientarea BCE/2001/3 din 26 aprilie 2001 privind Sistemul transeuropean de transfer de fonduri 
cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) (JO L 140, 24.5.2001, p. 72), astfel cum a fost 
modificată ultima dată de Orientarea BCE/2003/6 din 4 aprilie 2003 (JO L 113, 7.5.2003, p. 74).
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Pentru alte plăţi, precum plăţile interbancare şi comerciale în euro, participanţii 

pe piaţă sunt liberi să utilizeze sistemul TARGET sau un alt sistem de plăţi.

În anul 2005, un procent de 89% din volumul total al plăţilor de mare valoare 

în euro a fost efectuat utilizând sistemul TARGET. La sfârşitul anului 2004, 

existau peste 10 000 de participanţi; în total, aproximativ 50 000 de instituţii sunt 

accesibile prin intermediul TARGET.13

TARGET2
Structura actuală a sistemului TARGET a fost stabilită în anul 1994 şi se bazează 

pe principiile armonizării minime şi interconexiunii infrastructurilor existente. 

Aceasta a fost cea mai bună modalitate de a asigura operaţionalitatea sistemului 

încă de la începutul celei de-a treia etape a UEM. Cu toate acestea, având în vedere 

integrarea financiară tot mai pronunţată din cadrul zonei euro şi gradul tot mai 

mare de similaritate a nevoilor utilizatorilor TARGET, în luna octombrie 2002 au 

început pregătirile pentru un nou sistem îmbunătăţit (TARGET2). Aceste pregătiri 

au drept obiectiv operaţionalizarea TARGET2 în anul 2007. Sistemul TARGET de 

a doua generaţie: (i) se va adapta mai bine la nevoile clienţilor, furnizând servicii 

armonizate pe scară largă, (ii) va contribui la asigurarea eficienţei costurilor şi 

(iii) va permite adaptarea rapidă la evoluţii viitoare, inclusiv la extinderea Uniunii 

Europene şi a Eurosistemului. În acelaşi timp, BCN vor fi în continuare responsabile 

de conturile instituţiilor de credit şi de relaţiile comerciale cu acestea.

TARGET2 va asigura o platformă comună unică (Single Shared Platform – SSP) 

pentru băncile centrale participante care renunţă la platformele naţionale RTGS. 

Toate băncile centrale din cadrul Eurosistemului vor participa la TARGET2. 

Danmarks Nationalbank şi-a confirmat participarea, în timp ce Sveriges Riksbank 

şi Bank of England nu se vor conecta la TARGET2. Băncile centrale ale unora 

dintre noile state membre ale UE vor participa numai în momentul adoptării euro.

Agentu l  de  deconta re  a l  s i s t eme lo r  p r i va te

Eurosistemul este, de asemenea, agentul de decontare al unor sisteme de plăţi 

care nu sunt gestionate de acesta. De exemplu, BCE este agentul de decontare 

al sistemului EURO1 gestionat de Euro Banking Association (EBA), iar unele 

BCN îndeplinesc acelaşi rol pentru o serie de sisteme de plăţi de mică valoare şi 

de decontare a instrumentelor financiare, gestionate de entităţi private. Funcţia 

de agent de decontare pe care o îndeplinesc BCE şi unele BCN garantează că 

aceste sisteme de plăţi sunt decontate în banii băncii centrale, pentru a reduce 

la minim riscul unor disfuncţionalităţi care pot avea consecinţe sistemice grave 

asupra sistemului financiar.

S i s t emu l  de  deconta re  cont inuă  i n te rdependentă

Sistemul de decontare continuă interdependentă (Continuous Linked Settlement – 

CLS) funcţionează din anul 2002, având rolul de a deconta tranzacţiile valutare 

efectuate între băncile membre ale sistemului, pe baza unui mecanism de plată 

contra plată în conturile Băncii CLS, care are sediul la New York. Rezervele 

13 A se vedea BCE (2006), Annual Report 2005, capitolul 2, secţiunea 2.
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Federale ale SUA sunt principala autoritate de supraveghere a sistemului. BCE 

oferă facilităţi de cont pentru sistemul CLS şi este autoritatea de supraveghere 

pentru euro, care reprezintă a doua monedă ca importanţă din sistemul CLS.

S i s t eme le  de  p l ă ţ i  de  m i că  va loa re

Implicarea Eurosistemului în sistemele de plăţi de mică valoare este diversificată. 

Mai multe BCN din zona euro – de exemplu, Banca d’Italia, Nationale Bank van 

België/Banque Nationale de Belgique şi Deutsche Bundesbank – au o tradiţie 

îndelungată în ceea ce priveşte operarea sistemelor de plăţi de mică valoare. 

Acestea oferă reţele neutre şi deschise la care băncile pot participa, indiferent de 

amploarea activităţilor acestora. Gradul de implicare al Eurosistemului în sistemele 

de plăţi de mică valoare va depinde în mare măsură de eforturile sectorului bancar 

de a asigura în viitor o infrastructură eficientă a plăţilor de mică valoare în euro.

Mode lu l  bănc i l o r  cent ra l e  co re spondente

În lipsa unor facilităţi de piaţă adecvate pentru mobilizarea transfrontalieră 

a activelor în întreaga zonă euro, Eurosistemul a creat un model al băncilor 

centrale corespondente (Correspondent Central Banking Model – CCBM) pentru 

operaţiunile proprii. Acest sistem asigură că toţi participanţii la sistemele de plăţi 

şi contrapartidele monetare pot oferi garanţii pentru operaţiunile de credit ale 

Eurosistemului, indiferent de localizarea garanţiei. În acest scop, fiecare BCN 

acţionează în calitate de custode pentru celelalte BCN. CCBM a fost elaborat ca 

o soluţie temporară până în momentul când piaţa identifică alternative, iar scopul 

modelului nu era să concureze cu iniţiativele pieţei destinate furnizării de servicii 

transfrontaliere pentru operaţiunile de piaţă.

Act i v i t ă ţ i  spec i f i c e  depoz i t a ru lu i  c ent ra l  a l  t i t l u r i l o r

BCN din cadrul Eurosistemului au deţinut, în mod tradiţional, un rol operaţional 

în decontarea instrumentelor financiare. Deşi, în prezent, diferite atribuţii au fost 

transferate unor entităţi private, unele BCN au încă rolul de depozitar central de 

titluri (DCT) sau de agent de înregistrare pentru titlurile de stat şi alte titluri.

3 .3 .2   Supravegherea  s i s t eme lo r  de  p l ă ţ i  ş i  deconta re 
a  i n s t rumente lo r  f i nanc i a re

Supravegherea sistemelor de plăţi stabileşte standarde de siguranţă pentru aceste 

sisteme şi garantează aplicarea corectă a acestora. Bazându-se pe o abordare mixtă, 

respectiv convingere morală coroborată cu presiune normativă, principalul scop 

al supravegherii este să protejeze funcţionarea sistemelor de plăţi. Prin urmare, 

aceasta este diferită de supravegherea bancară, care presupune monitorizarea 

tuturor băncilor sau instituţiilor financiare în vederea asigurării stabilităţii financiare 

a acestora şi, în primul rând, a protejării deponenţilor şi clienţilor băncilor.

Începând cu anul 1999, supravegherea sistemelor de plăţi constituie 

responsabilitatea comună a BCE şi BCN din zona euro. BCE este autoritatea de 

supraveghere a sistemelor europene de plăţi de mare valoare (inclusiv TARGET), 

în timp ce BCN supraveghează sistemele naţionale respective.
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Supravegherea este efectuată în conformitate cu standardele de siguranţă 

şi eficienţă care au fost stabilite de BCE pentru sistemele de plăţi în euro. 

În februarie 2001, BCE a preluat „Principiile fundamentale pentru sistemele de 

plăţi de importanţă sistemică” 14, redactate în luna ianuarie 2001 de Comitetul 

pentru sisteme de plăţi şi de decontare (Committee on Payment and Settlement 
Systems – CPSS) al G10.15 În prezent, acestea fac parte din setul de standarde 

utilizate de BCE şi de BCN din cadrul Eurosistemului pentru monitorizarea 

sistemelor de plăţi de mare valoare în euro.

În ceea ce priveşte supravegherea sistemelor de compensare şi decontare 

a instrumentelor financiare, competenţele Eurosistemului sunt mai puţin explicite 

şi exclusive. Cu toate acestea, începând cu anul 2001, SEBC şi Comitetul 

autorităţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare (CAERVM) 

cooperează îndeaproape în privinţa sistemelor de compensare şi decontare 

a instrumentelor financiare. Un grup de lucru comun, format dintr-un reprezentant 

al fiecărei bănci centrale din cadrul SEBC şi al fiecărei autorităţi de reglementare 

a pieţelor titlurilor din cadrul CAERVM, a elaborat standarde europene de 

compensare şi decontare, pe baza recomandărilor CPSS şi ale Organizaţiei 

Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare (International Organization of 
Securities Commissions – IOSCO). Aceste standarde SEBC-CAERVM urmăresc 

sporirea siguranţei, solidităţii şi eficienţei sistemelor de compensare şi decontare 

a titlurilor în Uniunea Europeană şi, de asemenea, au în vedere necesitatea de a 

înlătura obstacolele din calea proceselor transfrontaliere eficiente de decontare şi 

compensare din cadrul acestei zone.

De asemenea, Eurosistemul încurajează piaţa să aibă în vedere viitoarele 

provocări şi să conceapă posibile soluţii. Eurosistemul oferă un forum de 

discuţii cu participanţii de pe piaţă – prin reuniuni bilaterale sau multilaterale, 

prezentări, discursuri şi publicaţii – în vederea creării premiselor pentru 

îmbunătăţirea în continuare a sistemelor de plăţi şi pentru dezvoltarea unor noi 

infrastructuri. În domeniul sistemelor de decontare a instrumentelor financiare, 

BCE monitorizează îndeaproape procesul de consolidare, urmând o strategie 

de stimulare a eficienţei, în special cu privire la transferurile transfrontaliere de 

titluri în întreaga zonă euro.

3 .4  BANCNOTELE  Ş I  MONEDELE  EURO

În temeiul articolului 106 din Tratatul CE şi al articolului 16 din Statutul SEBC, 

Consiliul guvernatorilor BCE are dreptul exclusiv de a autoriza emiterea 

bancnotelor în cadrul zonei euro. BCE şi BCN sunt singurele instituţii abilitate 

să emită efectiv bancnote care reprezintă mijloace legale de plată în zona euro. 

În temeiul articolului 106 alineatul (2) din Tratat, drepturile de emisiune ale 

ţărilor din zona euro sunt limitate la monede, „sub rezerva aprobării de către 

BCE a volumului emisiunii”.

14 CPSS Publications nr. 43, Core Principles for Systemically Important Payment Systems, 
articol publicat de BRI în luna ianuarie 2001.

15 CPSS este un comitet permanent, înfiinţat de guvernatorii băncilor centrale din ţările G10 şi 
găzduit de BRI (a se vedea secţiunea 5.4).
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Moda l i t ă ţ i  de  emi te re  a  bancnote lo r  euro

Între 1999 şi 2002, în lipsa bancnotelor euro, bancnotele naţionale erau singurele 

mijloace legale de plată din zona euro. Acestea erau emise de BCN în temeiul 

autorizaţiei acordate de Consiliul guvernatorilor BCE, dar, spre deosebire de 

regimul ulterior al bancnotelor euro, fiecare BCN emitea bancnotele naţionale 

în folosul propriu.

Începând cu data de 1 ianuarie 2002, BCN şi BCE emit bancnote euro în comun. 

Spre deosebire de vechile însemne monetare, bancnotele euro nu indică numele 

băncii centrale emitente. BCN din cadrul Eurosistemului trebuie să accepte 

bancnotele euro puse în circulaţie de alte state membre ale Eurosistemului, aceste 

bancnote nefiind repatriate. Cu toate acestea, deşi se poate considera că emiterea 

bancnotelor reprezintă o obligaţie a Eurosistemului în ansamblu, este necesar ca 

băncile centrale să acţioneze în calitate de emitenţi oficiali, întrucât Eurosistemul 

nu are personalitate juridică.

BCE emite 8% din valoarea totală a bancnotelor emise de Eurosistem. Având în 

vedere că principiul solidarităţii implică toţi membrii Eurosistemului, BCE se 

numără printre emitenţii oficiali, evidenţiind aşadar aceste bancnote în bilanţul 

propriu. În practică, bancnotele BCE sunt puse în circulaţie de BCN, care îşi 

asumă astfel angajamente corespunzătoare faţă de BCE. Aceste angajamente sunt 

purtătoare de dobândă, aplicându-li-se rata dobânzii la operaţiunile principale de 

refinanţare ale BCE (a se vedea secţiunea 3.8.1).

Restul de 92% de bancnote euro este emis de BCN proporţional cu cotele aferente 

conform grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE. Diferenţa dintre 

ponderea fiecărei BCN în totalul bancnotelor aflate în circulaţie şi volumul de 

bancnote efectiv puse în circulaţie este stabilită lunar şi este înregistrată ca pasiv 

sau creanţă intra-Eurosistem purtătoare de dobândă.16

Prin această alocare a emisiunii de bancnote euro în rândul BCN se evită efectele 

formale ale „migraţiei bancnotelor” asupra bilanţurilor BCN în cadrul sistemului 

de emitenţi multipli al Eurosistemului, caracterizat de fungibilitatea deplină 

a tuturor bancnotelor euro. Altminteri, migraţia bancnotelor, respectiv transferul 

de numerar de la o ţară a zonei euro la alta, ar fi putut genera creşterea volumului 

de bancnote puse în circulaţie de o bancă centrală, în detrimentul alteia. La rândul 

său, acest fapt ar fi putut avea efecte considerabile asupra bilanţurilor respective 

şi ar fi putut conduce în timp la o erodare substanţială a bilanţului unei bănci 

centrale care înregistrează intrări nete de bancnote.

Volumul total al emisiunii de bancnote a Eurosistemului (după deducerea 

soldurilor intra-Eurosistem menţionate anterior) este publicat săptămânal de 

către BCE într-o situaţie financiară consolidată. În prezent, valoarea totală a 

bancnotelor euro în circulaţie se ridică la peste 500 de miliarde EUR, din care se 

estimează că un procent semnificativ este deţinut de nerezidenţi ai zonei euro.

16 O BCN care pune în circulaţie mai multe bancnote decât cota sa din grila de repartiţie pentru 
subscrierea la capitalul BCE contractează un angajament purtător de dobândă faţă de restul 
Eurosistemului şi invers.
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Case ta  15    Bancnote l e  ş i  monede l e  euro ,  de  l a  concepţ i a  g ra f i c ă 

l a  punerea  î n  c i r cu l a ţ i e

Lansarea cu succes a bancnotelor şi monedelor euro la data de 1 ianuarie 2002 a reprezentat 

apogeul unor pregătiri îndelungate şi laborioase iniţiate la începutul anilor ’90.

Bancnote l e  euro

Lucrările la prima serie de bancnote euro au fost desfăşurate de IME în cadrul 

preparativelor pentru cea de-a treia etapă a UEM şi au fost finalizate de BCE.

Activităţile preliminare au început, de fapt, în anul 1992, sub auspiciile Comitetului 

guvernatorilor. Termenele îndelungate necesare pentru producerea bancnotelor au 

determinat Comitetul să înfiinţeze un grup de lucru pentru tipărirea şi emiterea unei 

bancnote europene, format din casierii centrali şi directorii generali ai imprimeriilor BCN.

În luna iunie 1995, în urma unei consultări cu istorici de artă şi experţi în grafică şi în 

marketing, Consiliul IME a selectat două teme pentru concepţia grafică a bancnotelor. 

„Epocile şi stilurile Europei”, reprezentând şapte perioade arhitecturale distincte din • 

istoria europeană: clasică, romanică, gotică, renascentistă, baroc şi rococo, arhitectura 

în oţel şi sticlă şi arhitectura modernă a secolului al XX-lea;

o concepţie grafică abstractă sau modernă.• 

De asemenea, Consiliul IME a decis că cele şapte cupiuri ale bancnotelor vor fi: 5 EUR, 

10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR şi 500 EUR.

La data de 12 februarie 1996 a fost lansat un concurs de grafică, care a durat şapte 

luni. La mijlocul lunii septembrie, la încheierea concursului, BCN au verificat mai întâi 

imprimabilitatea concepţiilor grafice şi compatibilitatea acestora cu caietul de sarcini, 

trimiţând apoi modelele aprobate unui notar din Frankfurt pe Main, care a înlocuit 

marcajele de identificare a autorului cu un cod secret format din trei cifre. Ulterior, 

concepţiile grafice anonime au fost prezentate IME.

Un juriu format din 14 experţi independenţi în marketing, grafică şi istoria artei, 

prezidat de secretarul general al IME, s-a întrunit la sediul IME în perioada 

26-27 septembrie 1996. Membrii juriului, care au reprezentat toate statele membre ale 

UE, cu excepţia Danemarcei (Danmarks Nationalbank nu a propus un expert, deoarece 

Danemarca a decis să nu adere la zona euro), au evaluat concepţiile grafice pe baza mai 

multor criterii: creativitate, estetică, funcţionalitate, percepţie publică, egalitate între 

sexe şi evitarea preferinţei naţionale. În urma unor deliberări atente, juriul a alcătuit două 

liste de preselecţie cu cele mai bune cinci serii de concepţii grafice pentru fiecare temă.

Între 7 şi 13 octombrie 1996, Gallup Europe a realizat un sondaj de opinie cu privire 

la cele zece concepţii grafice selectate, la care au participat peste 2 000 de persoane din 

toate statele membre ale UE, cu excepţia Danemarcei. Rezultatele sondajului, evaluarea 

juriului şi o analiză tehnică realizată de Grupul de lucru pentru tipărirea şi emiterea unei 

bancnote europene au fost trimise Consiliului IME în luna decembrie 1996.



111

Case ta  15    Bancnote l e  ş i  monede l e  euro ,  de  l a  concepţ i a  g ra f i c ă 

l a  punerea  î n  c i r cu l a ţ i e  ( cont . )

La data de 3 decembrie 1996, Consiliul IME a ales seria câştigătoare. Aceasta a fost 

concepută de Robert Kalina de la Oesterreichische Nationalbank, care a optat pentru 

tema epocilor şi stilurilor din Europa. Seria câştigătoare înfăţişează ferestre, porţi 

şi poduri din diferite perioade istorice, ilustrând patrimoniul cultural comun al Europei 

şi simbolizând începuturile unei noi epoci şi o viziune asupra viitorului.

Ferestrele şi porţile reproduse pe aversul fiecărei bancnote simbolizează spiritul 

de deschidere şi cooperare în Europa. Cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene 

au fost, de asemenea, reproduse pentru a ilustra dinamismul şi armonia Europei 

contemporane. Pe reversul fiecărei bancnote sunt reprezentate poduri, de la construcţiile 

timpurii până la sofisticatele poduri suspendate din epoca modernă, ca metaforă pentru 

comunicarea dintre popoarele europene şi dintre Europa şi restul lumii.

Celelalte elemente grafice principale ale bancnotelor sunt:

denumirea monedei – euro – redată atât cu caractere latine (EURO), cât şi cu caractere • 

greceşti (EYPΩ);

cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene;• 

iniţialele autorităţii emitente în cinci variante lingvistice – BCE, ECB, EZB, EKT şi EKP;• 

semnătura preşedintelui BCE.• 

În urma unor cercetări ştiinţifice elaborate, au fost selectate culori dominante care 

să faciliteze recunoaşterea şi identificarea deosebirilor între diferitele cupiuri. Uniunea 

Europeană a Nevăzătorilor a fost, de asemenea, consultată pentru a se ţine cont 

în mod corespunzător de nevoile persoanelor nevăzătoare şi cu deficienţe de vedere. 

Prin urmare, s-a convenit asupra unor dimensiuni diferite ale bancnotelor pentru fiecare 

cupiură, cu cifre aldine, de mari dimensiuni, şi elemente tactile în anumite zone.

Numeroase elemente de siguranţă – un fir de siguranţă, imprimare intaglio şi folii 

holografice – au fost încorporate în bancnotele euro pentru a le proteja împotriva 

falsificatorilor şi pentru a ajuta publicul să recunoască imediat o bancnotă autentică. 

Hârtia utilizată conţine fibre fluorescente, filigranul şi un filigran multitonal. În plus, alte 

caracteristici ascunse, care pot fi citite cu ajutorul unor dispozitive speciale, permit BCN 

şi sectorului de procesare a bancnotelor să verifice autenticitatea acestora.

În 1998, Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat elementele grafice finale şi specificaţiile 

tehnice ale noilor bancnote şi, în urma unor etape tehnice pregătitoare, în iulie 1999 

a început producerea bancnotelor euro. Fiecărei BCN i-a revenit responsabilitatea de 

a decide unde să tipărească stocul iniţial de bancnote aferent ţării respective. În total, 

15 imprimerii şi nouă fabrici de hârtie au participat la producerea celor aproximativ 

15 miliarde de bancnote euro necesare pentru trecerea la euro. În prezent, bancnotele 

euro fiind puse deja în circulaţie, necesarul de producţie curent este stabilit anual, 

iar aprovizionarea cu diferite cupiuri ale bancnotelor a fost organizată în cadrul unui 

sistem comun de către cele 12 BCN participante. 
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Case ta  15    Bancnote l e  ş i  monede l e  euro ,  de  l a  concepţ i a  g ra f i c ă 

l a  punerea  î n  c i r cu l a ţ i e  ( cont . )

Prin intermediul unor proceduri bine definite de inspecţie şi control al calităţii, se asigură 

că toate bancnotele sunt identice şi respectă specificaţiile tehnice. Aceasta înseamnă 

că orice bancnotă poate fi utilizată în toate aparatele care acceptă şi distribuie bancnote 

din întreaga zonă euro. 

Monede l e  euro

Cele opt cupiuri ale monedelor euro – 1 cent, 2 cenţi, 5 cenţi, 10 cenţi, 20 de cenţi 

şi 50 de cenţi, 1 EUR şi 2 EUR – au fost elaborate de Grupul de lucru al directorilor 

monetăriilor şi sunt emise de ţările din zona euro. Toate cele opt monede au una dintre 

feţe comună, iar cealaltă este specifică fiecărei ţări şi are elemente grafice diferite pentru 

fiecare dintre cele 12 ţări din zona euro, înconjurate de cele douăsprezece stele ale UE. 

Concepţia grafică pentru faţa comună a fost realizată de Luc Luycx de la Monetăria 

Regală a Belgiei, în urma unui concurs organizat de Comisia Europeană şi cu aprobarea 

Consiliului UE. Monedele de 1 cent, 2 cenţi şi 5 cenţi indică poziţia Europei pe glob, 

monedele de 10 cenţi, 20 de cenţi şi 50 de cenţi înfăţişează Europa ca un grup de naţiuni 

distincte, iar monedele de 1 EUR şi 2 EUR arată o Europă unită. Ca şi bancnotele, 

monedele euro pot fi utilizate în întreaga zonă euro, indiferent de feţele naţionale ale 

acestora. 

Au fost introduse câteva elemente inovatoare în toate monedele pentru a veni în ajutorul 

utilizatorilor, în special al nevăzătorilor şi al persoanelor cu deficienţe de vedere, 

şi pentru a le facilita recunoaşterea diferitelor cupiuri. De exemplu, două monede 

consecutive dintr-o serie se diferenţiază prin muchie. Datorită utilizării unei tehnologii 

bimetaliste sofisticate, cu proprietăţi magnetice speciale, monedele de 1 EUR şi 2 EUR 

sunt greu de falsificat. Acelaşi rol îl au literele gravate pe muchia monedei de 2 EUR, 

care variază de la o ţară la alta. 

Fiecare monetărie naţională este responsabilă pentru calitatea propriilor monede, 

în conformitate cu normele comune. În vederea trecerii la noua monedă, au fost produse 

aproximativ 52 de miliarde de monede euro. Acest nivel de producţie a fost autorizat 

de BCE, care este responsabilă de aprobarea valorii totale a monedelor emise de statele 

membre. 

I n t roduce rea  monede lo r  ş i  bancnote lo r  euro

La data de 1 martie 2001 a fost lansată o campanie multilingvă la nivelul întregii zone 

euro, destinată informării populaţiei din cele 12 ţări ale zonei euro cu privire la noile 

monede şi bancnote şi pregătirii acesteia în vederea adoptării noii monede. Campania 

de informare „Euro 2002” a avut sloganul „EURO. moneda NOASTRĂ” şi a completat 

diferite iniţiative naţionale.
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Producerea  bancnote lo r  euro

În vederea adoptării euro în anul 2002, fiecare dintre cele 12 BCN din zona euro 

a fost responsabilă de achiziţionarea tuturor celor şapte cupiuri ale bancnotelor 

euro necesare la nivel naţional. Din acel moment, producţia anuală a diferitor 

cupiuri ale bancnotelor (pentru a înlocui bancnotele necorespunzătoare) a fost 

organizată în comun de BCN, astfel încât fiecare BCN să fie responsabilă 

doar de producerea uneia sau a câtorva cupiuri alocate acesteia de Consiliul 

guvernatorilor BCE. Acest „scenariu de producţie comună descentralizată” va fi 

înlocuit de o procedură unică de licitaţie a Eurosistemului, care va fi pusă în 

aplicare cel târziu la data de 1 ianuarie 2012. Noua procedură a fost elaborată 

în conformitate cu principiul unei economii de piaţă deschise şi în temeiul 

legislaţiei comunitare privind concurenţa. Obiectivele acesteia sunt asigurarea 

tratamentului egal al tuturor imprimeriilor care doresc să participe la procedura de 

licitaţie a Eurosistemului şi garantarea transparenţei şi a continuităţii producţiei 

de bancnote euro în condiţii de siguranţă. Punerea în aplicare a acestei proceduri 

va fi precedată de o perioadă de tranziţie, care va asigura BCN şi imprimeriilor 

timpul necesar pentru a se pregăti în vederea modificării metodei.

Măsur i  împot r i va  cont ra f a ce r i i

BCE se angajează să protejeze bancnotele euro împotriva contrafacerii în 

concordanţă cu cele mai înalte standarde posibile. Bancnotele euro au fost 

concepute şi elaborate pentru a oferi cele mai avansate tehnici din lume 

de protecţie împotriva contrafacerii. Până în prezent, numărul bancnotelor 

contrafăcute descoperite este în continuare inferior celui aferent vechilor monede 

naţionale înainte de trecerea la euro.

În anul 2002, BCE a înfiinţat un Centru de analiză a contrafacerilor pentru a 

coordona într-o bază de date cuprinzătoare informaţiile statistice şi tehnice privind 

bancnotele contrafăcute provenind de la centrele naţionale de analiză. Ulterior, 

informaţiile sunt diseminate tuturor organismelor implicate în combaterea 

contrafacerii. De asemenea, BCE a stabilit o colaborare strânsă cu Europol, 

a cărui misiune este de a îmbunătăţi cooperarea dintre autorităţile naţionale 

ale statelor membre responsabile de combaterea contrafacerii de monedă 

(în special euro), precum şi cu Interpol şi Comisia Europeană, sporind eficienţa 

Case ta  15    Bancnote l e  ş i  monede l e  euro ,  de  l a  concepţ i a  g ra f i c ă 

l a  punerea  î n  c i r cu l a ţ i e  ( cont . )

În perioada anterioară trecerii la euro, băncile au fost alimentate anticipat cu stocuri 

de bancnote, prin intermediul acestora asigurându-se ulterior „alimentarea anticipată 

secundară” a altor organizaţii de procesare a numerarului, precum oficii poştale, companii 

de transport valori, companii producătoare de distribuitoare automate şi comercianţi 

cu amănuntul. Astfel a fost posibilă înlocuirea rapidă şi fără sincope a bancnotelor 

naţionale în zona euro începând cu data de 1 ianuarie 2002. De asemenea, bancnotele 

euro au fost distribuite anticipat băncilor centrale din afara zonei euro, în special băncilor 

centrale din statele membre ale UE care nu făceau parte din zona euro şi unor ţări din 

Europa Centrală şi de Est şi din zona mediteraneeană. 
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demersurilor acestora în domeniu. BCE găzduieşte, de asemenea, Centrul 

internaţional de prevenire a contrafacerilor (International Counterfeit Deterrence 
Centre – ICDC), care este coordonat de personal din cadrul BCE şi de funcţionari 

provenind de la alte autorităţi emitente.

BCE monitorizează îndeaproape evoluţiile din industria grafică şi evaluează 

ameninţarea potenţială a unor falsuri de înaltă calitate. Ca urmare a evoluţiilor 

tehnologice recente, Eurosistemul a investit substanţial în cercetare şi dezvoltare, 

analizând modalităţi de îmbunătăţire a elementelor de siguranţă existente şi a 

bazei tehnice a viitoarelor concepţii grafice ale bancnotelor.

Imp l i c a rea  î n  emi te rea  monede lo r

BCE stabileşte anual volumul de monede care poate fi emis de fiecare ţară. 

În acest scop, BCE ţine cont de estimarea fiecărei ţări a zonei euro privind 

volumul monedelor care vor fi emise în anul următor.

Cupiurile şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro sunt prevăzute într-un 

regulament al Consiliului 17. Fiecare monetărie naţională este responsabilă de calitatea 

propriilor monede şi de respectarea specificaţiilor care asigură utilizarea monedelor 

pe întreg teritoriul zonei euro. De comun acord cu Grupul de lucru al directorilor 

monetăriilor, BCE are rolul de evaluator independent al calităţii monedelor.

Monedele euro sunt în mare parte puse în circulaţie de BCN din cadrul 

Eurosistemului, în numele guvernelor respective. Deţinerile BCN de monede 

sunt asociate creditelor acordate sectorului public, însă, în temeiul articolului 6 

din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 18, 

astfel de deţineri sunt permise cu titlu de fonduri de rulment, cu condiţia să nu 

depăşească 10% din monedele aflate în circulaţie (a se vedea secţiunea 2.5.5).

3 .5  COLECTAREA  Ş I  COMPILAREA  DATELOR STAT I ST ICE

BCE necesită o mare varietate de date economice şi financiare în vederea aplicării 

politicii sale monetare şi a îndeplinirii altor atribuţii în cadrul Eurosistemului.

Teme iu l  j u r id i c  a l  f unc ţ i e i  s t a t i s t i c e  a  BCE

În temeiul articolului 5.1 din Statutul SEBC, BCE are dreptul să colecteze 

statistici în măsura în care acestea sunt necesare pentru oricare dintre atribuţiile 

enumerate la articolul 105 din Tratatul CE şi articolul 3 din Statut. Cu toate 

acestea, în îndeplinirea obligaţiilor sale statistice, BCE trebuie să asigure 

eficienţa şi să încerce să reducă la minimum povara raportării statistice asupra 

instituţiilor de credit şi a altor agenţi de raportare.

17 Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale 
şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie (JO L 139, 
11.5.1998, p. 6).

18 Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definiţiilor 
necesare aplicării interdicţiilor menţionate la articolele 104 şi 104b alineatul (1) din Tratat 
(JO L 332, 31.12.1993, p. 1).
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Activitatea statistică a BCE face obiectul unui regulament al Consiliului 19, 

adoptat pe baza unei recomandări din partea BCE, care completează dispoziţiile 

Statutului şi alte acte juridice adoptate înainte de începerea celei de-a treia etape. 

Această legislaţie secundară defineşte trei elemente:

• entităţile de la care BCE poate colecta informaţii statistice;

• regimul de confidenţialitate;

• dispoziţiile de aplicare.

S f e ra  de  ap l i c a re  a  func ţ i e i  s t a t i s t i c e  a  BCE

Principalele domenii ale activităţii statistice a BCE sunt următoarele:

• statisticile pieţelor monetare, bancare şi financiare, inclusiv statisticile privind 

agregatele monetare şi contrapartidele acestora, ratele dobânzilor, titlurile de 

credit şi acţiunile cotate, precum şi intermediarii financiari nemonetari;

• statisticile balanţei de plăţi şi statisticile rezervelor internaţionale ale 

Eurosistemului, statisticile privind poziţia investiţională internaţională a zonei 

euro în ansamblu, precum şi cele privind cursurile de schimb efective nominale 

şi reale ale euro;

• conturile financiare (inclusiv statisticile privind finanţele publice); conturile 

sectoriale totale (în curs).

BCE publică o gamă largă de informaţii în aceste domenii, alături de statistici 

privind IAPC, alte preţuri, costurile, producţia şi pieţele forţei de muncă, toate 

acestea fiind compilate în principal de Oficiul de Statistică al Comunităţilor 

Europene (Eurostat).

Coopera rea  s ta t i s t i c ă  cu  i n s t i tu ţ i i l e  comun i ta re  ş i  o rgan i za ţ i i l e 
i n te rnaţ iona l e

În realizarea activităţilor statistice, BCE trebuie să „coopereze cu instituţiile 

sau organele comunitare, cu autorităţile competente ale statelor membre sau 

ale ţărilor terţe, precum şi cu organizaţiile internaţionale” (articolul 5.1 din 

Statutul SEBC). În acest scop, BCE cooperează îndeaproape cu Eurostat. La data 

de 10 martie 2003, această cooperare a fost confirmată printr-un memorandum 

de înţelegere 20 încheiat între Eurostat şi departamentul statistic al BCE. Acesta 

repartizează responsabilităţile statistice după cum urmează:

• BCE este responsabilă de statisticile monetare şi bancare la nivelul UE;

19 Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea 
informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).

20 Memorandumul de înţelegere privind statisticile economice şi financiare între Direcţia 
Generală de Statistică a Băncii Centrale Europene (DG Statistică) şi Oficiul pentru statistică 
al Comunităţilor Europene (Eurostat) din 10 martie 2003 este publicat pe website-ul BCE 
(http://www.ecb.int). Acesta înlocuieşte un acord similar dintre Serviciul de statistică al IME 
şi Eurostat din 26 iulie 1995, care a fost întocmit pe baza concluziilor la care s-a ajuns în cadrul 
CMFB la începutul anilor ’90.
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• BCE şi Comisia au o responsabilitate comună pentru statisticile privind balanţa de 

plăţi şi statisticile conexe, precum şi pentru statisticile privind conturile financiare;

• Comisia este responsabilă de statisticile preţurilor şi costurilor şi de alte 

statistici economice.

De asemenea, BCE şi Comisia cooperează bilateral sau prin intermediul 

comitetelor, în special prin intermediul Comitetului pentru statistici monetare, 

financiare şi ale balanţei de plăţi (Committee on Monetary, Financial and 
Balance of Payments Statistics – CMFB), cu privire la toate aspectele de 

interes statistic comun, inclusiv orice iniţiativă sau consultare privind legislaţia 

comunitară relevantă.

În plus, BCE colaborează îndeaproape cu alte organizaţii internaţionale, 

precum FMI, în domeniul statistic. Ori de câte ori este posibil, statisticile BCE 

se conformează standardelor statistice internaţionale. Astfel, BCE respectă, 

de asemenea, cerinţa de a promova „în cazul în care este necesar, armonizarea 

regulilor şi practicilor privind culegerea, elaborarea şi difuzarea datelor statistice 

din domeniile care sunt de competenţa sa”, în conformitate cu articolul 5.3 din 

Statutul SEBC.

As i s t enţa  d in  par tea  BCN

În temeiul articolului 5.2 din Statutul SEBC, BCN au obligaţia de a asista BCE 

în elaborarea statisticilor. În practică, BCN (şi, în unele cazuri, alte autorităţi 

naţionale) colectează date de la instituţiile de credit şi din alte surse din ţările 

respective şi calculează agregatele naţionale. BCE utilizează ulterior aceste date 

pentru a calcula agregatele pentru zona euro.

Trebuie menţionat că aceste dispoziţii se aplică tuturor statelor membre ale UE şi 

impun autorităţilor din ţările care nu fac parte din zona euro să coopereze cu BCE 

în îndeplinirea atribuţiilor statistice. Articolul 47.2 din Statutul SEBC prevede: 

„Consiliul general contribuie la culegerea informaţiilor statistice menţionate 

la articolul 5”. Deşi instrumentele juridice adoptate de BCE nu au caracter 

obligatoriu în ţările din afara zonei euro, Consiliul general şi, prin urmare, 

BCN ale statelor membre care nu participă la zona euro, trebuie să se implice în 

activitatea statistică a BCE.

3 .6  CERCETAREA  ECONOMICĂ

Cercetarea de înaltă calitate a devenit o activitate tot mai importantă pentru 

băncile centrale moderne. Acest lucru este valabil în special pentru BCE, 

care trebuie să facă faţă provocărilor fără precedent asociate aplicării unei politici 

monetare unice într-o zonă multinaţională.

Obiectivul cercetării economice din cadrul BCE este de a oferi o bază 

conceptuală şi empirică solidă pentru elaborarea politicilor şi de a optimiza 

comunicarea cu pieţele şi publicul în această privinţă. În acest scop, cercetarea 

economică din cadrul Eurosistemului este orientată către sporirea cunoştinţelor 
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privind funcţionarea economiei zonei euro şi oferirea de modele, instrumente şi 

analize relevante pentru aplicarea politicii monetare şi pentru alte atribuţii ale 

Eurosistemului.

În multe cazuri, cercetarea BCE se efectuează în cadrul unor reţele organizate. 

Acestea reprezintă grupuri de cercetători implicaţi în proiecte comune extinse, 

cu scopuri multiple. Printre aceştia se pot număra economişti din cadrul BCE, 

de la BCN din zona euro, de la alte bănci centrale şi organe de decizie, precum şi 

reprezentanţi ai mediului universitar. BCE se implică şi oferă sprijin la nivel de 

coordonare şi organizare, fie pe cont propriu, fie în colaborare cu alte instituţii.

O altă activitate comună a BCE şi BCN din zona euro este modelarea 

macroeconomică a zonei euro. În procesul decizional privind politica monetară 

(de exemplu, în elaborarea proiecţiilor macroeconomice ale experţilor 

Eurosistemului) sunt utilizate modele econometrice. În plus, modelarea a 

reprezentat un factor catalizator în elaborarea noilor date statistice. Activitatea de 

cercetare a Eurosistemului este completată de organizarea de conferinţe axate pe 

activitatea băncilor centrale, cum ar fi Conferinţele BCE privind băncile centrale 

şi conferinţele Forumului internaţional de studiere a politicii monetare.

3 .7   CONTR IBUŢ IA  BCE  LA  SUPRAVEGHEREA  PRUDENŢ IALĂ 
Ş I  LA  STAB IL ITATEA  F INANC IARĂ

În conformitate cu articolul 105 alineatul (5) din Tratatul CE, Eurosistemul are 

atribuţia de a contribui „la buna desfăşurare a politicilor promovate de autorităţile 

competente în ceea ce priveşte supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit 

şi stabilitatea sistemului financiar”.

Cadru l  i n s t i tu ţ i ona l

Cadrul instituţional al supravegherii bancare, instituit de legislaţia comunitară, 

se întemeiază pe două aspecte fundamentale:

• competenţa naţională bazată pe principiile „controlului ţării de origine”, 

armonizării minime a conceptelor fundamentale şi „recunoaşterii reciproce”;

• cooperarea dintre autorităţile competente.

Cont ro lu l  ţ ă r i i  de  o r i g i ne  ş i  r e cunoaş te rea  r e c ip rocă
Potrivit principiului controlului ţării de origine, supravegherea unei instituţii 

de credit este responsabilitatea autorităţilor competente din statul membru în 

care aceasta a fost autorizată. Principiul recunoaşterii reciproce înseamnă că 

orice instituţie de credit autorizată poate deschide sucursale sau poate oferi 

servicii bancare transfrontaliere pe întreg teritoriul Uniunii Europene, pe baza 

recunoaşterii reciproce, la nivelul UE, a practicilor de autorizare şi supraveghere 

bancară. În acest sens, legislaţia comunitară prevede armonizarea minimă 

a conceptelor de bază, cum ar fi noţiunea de instituţie de credit, criteriile 

de autorizare a băncilor şi standardele comune referitoare la supravegherea 

prudenţială şi la principiile contabile.
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Prin urmare, responsabilităţile privind supravegherea sunt îndeplinite la 

nivel naţional, fiind alocate în funcţie de dispoziţiile instituţionale specifice 

fiecărui stat membru. În unele ţări, responsabilitatea supravegherii bancare îi 

revine preponderent sau chiar exclusiv BCN respective. În alte state membre, 

supravegherea bancară este realizată de organisme separate, care cooperează însă 

cu banca centrală respectivă.

UEM a introdus distincţia între jurisdicţia asupra politicii monetare (în prezent, 

întreaga zonă euro) şi cea asupra politicilor de supraveghere naţionale 

(ţara de origine), ceea ce a condus recent la modificări substanţiale ale 

dispoziţiilor instituţionale şi operaţionale naţionale în mai multe state membre 

ale UE. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul sferei de aplicare a funcţiilor de 

supraveghere în alte sectoare decât cel bancar. Prin urmare, supravegherea 

tuturor segmentelor pieţei financiare este concentrată din ce în ce mai mult în 

cadrul unui singur organism.

Coopera rea  d in t re  autor i t ă ţ i l e  na ţ i ona l e  de  supraveghere
Necesitatea cooperării între autorităţile de supraveghere a fost recunoscută 

încă de la începutul globalizării activităţii de pe pieţele financiare şi al creşterii 

amplorii activităţii transfrontaliere. În anii ’70, au fost create la nivel european 

două forumuri de cooperare multilaterală în domeniul supravegherii bancare:

• Grupul de contact, un comitet al supraveghetorilor bancari din Spaţiul 

Economic European (SEE), a fost înfiinţat pentru a soluţiona probleme legate 

de punerea în aplicare a practicilor de reglementare şi supraveghere bancară, 

inclusiv discutarea cazurilor punctuale;

• Grupul de supraveghere bancară a fost creat de Comitetul guvernatorilor şi a 

prefigurat actualele structuri organizate de BCE.

Autorii Tratatului de la Maastricht erau conştienţi de faptul că UEM va spori 

nevoia de cooperare în domeniul supravegherii. Cu toate acestea, în lipsa 

unei viziuni clare asupra cooperării consolidate la acea vreme, Tratatul nu a 

restrâns alternativele. Mandatul SEBC a fost formulat într-o manieră generală, 

fără a fi menţionate instrumentele specifice, iar rolul BCE a fost limitat la 

atribuţii consultative. În temeiul clauzei de abilitare prevăzute la articolul 105 

alineatul (6) din Tratatul CE şi la articolul 25.2 din Statutul SEBC, Consiliul UE, 

pe baza avizului conform al Parlamentului European, poate încredinţa BCE 

„misiuni specifice în legătură cu politicile în materie de supraveghere prudenţială 

a instituţiilor de credit şi a altor instituţii financiare, cu excepţia societăţilor de 

asigurări”.

Clauza de abilitare nu a fost activată cu ocazia reformei recente a 

mecanismelor instituţionale de stabilitate financiară ale UE, care a fost 

realizată pentru a consolida cooperarea în cadrul UEM şi al pieţei unice. 

Cooperarea în domeniul reglementării, supravegherii şi stabilităţii financiare 

a fost reorganizată în anul 2004. Cadrul Lamfalussy, care a fost deja pus 

în aplicare în sectorul valorilor mobiliare, a fost extins în toate celelalte 

sectoare financiare. Se anticipează că adoptarea noului cadru va spori 
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flexibilitatea şi eficienţa procesului de reglementare. Acesta face distincţia 

dintre „legislaţia de nivelul 1” (adoptată de Consiliul UE şi de Parlamentul 

European prin procedura de codecizie) şi „legislaţia de nivelul 2”, care 

constă în implementarea de măsuri ce pot fi adoptate mai rapid şi mai 

flexibil de comitetele de reglementare („comitete de nivelul 2”). Comitetele 

de supraveghere („comitete de nivelul 3”) asigură punerea în aplicare mai 

consecventă a directivelor comunitare şi încearcă să asigure convergenţa 

practicilor de supraveghere.

În domeniul legislaţiei şi supravegherii bancare, noile comitete sunt: Comitetul 

bancar european (nivelul 2), care a înlocuit Comitetul consultativ bancar, 

şi Comitetul supraveghetorilor bancari (nivelul 3), care include Grupul de 

contact. Un Comitet pentru servicii financiare oferă Consiliului ECOFIN 

consultanţă şi monitorizare privind aspectele pieţelor financiare.

Cont r ibuţ i a  BCE

Contribuţia BCE „la buna desfăşurare a politicilor promovate de autorităţile 

competente în ceea ce priveşte supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit 

şi stabilitatea sistemului financiar” constă în:

• promovarea cooperării dintre băncile centrale şi autorităţile de supraveghere 

privind măsurile de interes comun în domeniul supravegherii prudenţiale şi 

stabilităţii financiare;

• îndeplinirea funcţiei consultative în temeiul articolelor 4 şi 25.1 din Statutul 

SEBC;

• cooperarea cu alte instituţii relevante care îşi desfăşoară activitatea în Europa.

BCE promovează cooperarea dintre băncile centrale şi autorităţile de 

supraveghere, găzduind şi sprijinind Comitetul de supraveghere bancară 

(Banking Supervision Committee – BSC). BSC este un comitet al SEBC (a se 

vedea secţiunea 2.5.2) înfiinţat de Consiliul guvernatorilor BCE în anul 1998 

pentru a prelua funcţiile îndeplinite anterior de Subcomitetul de supraveghere 

bancară, creat de Comitetul guvernatorilor în 1990 şi înfiinţat ulterior în cadrul 

IME în anul 1994. BSC reuneşte înalţi reprezentanţi ai BCE şi BCN, precum şi 

autorităţi de supraveghere din statele membre ale UE. Mandatul acestuia, care a 

fost revizuit în anul 2004, este de a oferi asistenţă Eurosistemului în îndeplinirea 

atribuţiilor statutare în domeniul supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit 

şi în asigurarea stabilităţii sistemului financiar.

Prin facilitarea cooperării dintre Eurosistem şi autorităţile naţionale de 

supraveghere, BSC contribuie la oferirea unei perspective la nivelul întregii zone 

euro cu privire la o multitudine de aspecte. Astfel, completează opiniile naţionale 

referitoare la aspectele legate de stabilitatea financiară şi stimulează adoptarea 

unor poziţii comune privind provocările unui sistem bancar tot mai integrat. 

Analiza comună a acestuia se axează în principal pe schimbările structurale care 

afectează activitatea bancară, pe soliditatea structurilor bancare şi financiare 
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şi pe ameninţările posibile la adresa stabilităţii. În plus, BSC serveşte drept 

canal de transmisie pentru fluxurile bilaterale de informaţii dintre Eurosistem şi 

autorităţile naţionale de supraveghere.

De asemenea, BSC oferă asistenţă BCE în îndeplinirea atribuţiilor consultative 

în domeniul supravegherii bancare şi stabilităţii financiare. Proiectele de 

legislaţie comunitară şi naţională în domeniu fac obiectul obligaţiei de 

consultare a BCE în temeiul articolului 4 din Statut. În plus, articolul 25.1 

din Statut prevede că BCE poate oferi consultanţă privind sfera de aplicare 

şi implementarea legislaţiei comunitare în materie de supraveghere bancară 

şi stabilitate financiară.

BCE cooperează cu alte entităţi specifice care îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul supravegherii prudenţiale şi stabilităţii financiare. În afara legăturilor 

existente cu Comitetul de la Basel (a se vedea secţiunea 5.4.5), BCE, asistată 

de BSC, va contribui la noua structură UE de reglementare, supraveghere şi 

stabilitate financiară, participând la Comitetul european pentru valori mobiliare 

şi la cele două noi comitete menţionate anterior.

3 .8  RELAŢ I I LE  F INANC IARE  INTRA-EUROS I STEM

Toate BCN din zona euro se bucură de autonomie financiară şi, în general, 

îndeplinesc atribuţiile Eurosistemului, suportând costurile şi riscurile asociate 

acestora. Totuşi, relaţiile financiare existente în cadrul sistemului se referă la 

două aspecte:

i. BCN din zona euro au vărsat cotele aferente la capitalul BCE, au dotat BCE 

cu active externe de rezervă şi participă la rezultatele financiare ale BCE;

ii. BCN din zona euro repartizează între ele „veniturile monetare”, respectiv 

veniturile obţinute din îndeplinirea funcţiei de politică monetară a 

Eurosistemului.

Drepturile şi obligaţiile care rezultă pentru BCN din zona euro sunt alocate între 

acestea pe baza grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE. Metoda 

de stabilire şi revizuire a acestei grile este prezentată în caseta 16.

3 .8 .1  Re sur se l e  f i nanc i a re  a l e  BCE

Resursele financiare ale BCE sunt constituite în principal din fondurile proprii, 

activele externe de rezervă şi creanţele asupra BCN aferente cotei alocate BCE 

din valoarea emisiunii de bancnote euro.
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Case ta  16  Gr i l a  de  r epar t i ţ i e  pent ru  subsc r i e rea  l a  cap i t a lu l  BCE

Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE nu determină numai subscrierea 

băncilor centrale din UE la capitalul BCE (articolul 28 din Statutul SEBC). Ajustată 

cu cotele BCN din afara zonei euro, aceasta serveşte, de asemenea, drept etalon pentru 

repartizarea următoarelor drepturi şi obligaţii financiare între BCN din zona euro:

contribuţiile la activele externe de rezervă ale BCE (articolul 30 din Statut);• 

alocarea bancnotelor euro aflate în circulaţie între BCN şi alocarea veniturilor monetare • 

(articolul 32 din Statut);

alocarea rezultatelor financiare anuale ale BCE (articolul 33 din Statut);• 

ponderarea drepturilor de vot în Consiliul guvernatorilor pentru decizii legate • 

de aspectele financiare specificate la articolele 28, 30, 32 şi 33 din Statut. 

În temeiul articolului 29 din Statut, cotele BCN în grila de repartiţie pentru capitalul BCE 

sunt ponderate, în proporţie egală, în funcţie de cotele statelor membre din populaţia 

şi din PIB-ul UE, astfel cum este stabilit şi notificat BCE de Comisia Europeană, 

în conformitate cu normele Consiliului UE.

Grila a fost calculată pentru prima dată în anul 1998, la înfiinţarea BCE, fiind ajustată 

la fiecare cinci ani. Prima ajustare a grilei de repartiţie a BCE a intrat în vigoare 

la data de 1 ianuarie 2004, o ajustare suplimentară fiind efectuată la data de 1 mai 2004 

în contextul extinderii UE.21

21 A se vedea comunicatele de presă ale BCE din 30 decembrie 2003 şi 26 aprilie 2004 privind 
grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE.

Tabe lu l  4   Gr i la  de repart i ţ ie  pentru subscr ierea la  cap ita lu l  BCE (%)

BCN
1 iun. 1998-
31 dec. 2003

1 ian. 2004-
30 apr. 2004

de la 
1 mai 2004

Nationale Bank van België/

Banque Nationale de Belgique 2,8658 2,8297 2,5502

Deutsche Bundesbank 24,4935 23,4040 21,1364

Bank of Greece 2,0564 2,1614 1,8974

Banco de España 8,8935 8,7801 7,7758

Banque de France 16,8337 16,5175 14,8712

Central Bank & Financial

Services Authority of Ireland 0,8496 1,0254 0,9219

Banca d’Italia 14,8950 14,5726 13,0516

Banque centrale du 

Luxembourg 0,1492 0,1708 0,1568

De Nederlandsche Bank 4,2780 4,4323 3,9955

Oesterreichische Nationalbank 2,3594 2,3019 2,0800

Banco de Portugal 1,9232 2,0129 1,7653

Suomen Pankki 

– Finlands Bank 1,3970 1,4298 1,2887

Subtotal pentru grupul BCN din
zona euro 80,9943 79,6384 71,4908
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Fondur i  p ropr i i

Fondurile proprii ale BCE reprezintă contrapartidele capitalului vărsat şi ale 

fondului de rezervă, precum şi ale provizioanelor generale pentru riscul valutar şi 

de dobândă. Scopul fondurilor proprii este de a genera venituri pentru a acoperi 

cheltuielile administrative ale BCE şi pentru a servi drept tampon împotriva 

pierderilor care pot rezulta din deţinerea de active purtătoare de risc, în special 

active externe de rezervă.

Cap i ta lu l  BCE
Capitalul BCE a fost subscris de BCN din cadrul SEBC proporţional cu cotele 

acestora în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (a se vedea 

caseta 16). Articolul 28 din Statutul SEBC a stabilit valoarea iniţială a capitalului 

la 5 000 de milioane EUR. În temeiul articolului 49.3 din Statut, modificat 

recent de Tratatul de aderare, capitalul subscris al BCE a fost majorat la data 

de 1 mai 2004 proporţional cu ponderea BCN ale noilor state membre în grila 

extinsă de repartiţie, ridicându-se în prezent la 5 564 669 247 EUR. Prin această 

majorare, ponderea noilor BCN în grila de repartiţie nu a necesitat reducerea 

efectivă a valorii capitalului vărsat de BCN înainte de data de 1 mai 2004.

BCN din zona euro au vărsat integral capitalul subscris. În prezent, acesta 

însumează 3 978 226 562 EUR.21

21 

Tabe lu l  4    Gr i la  de repart i ţ ie  pentru subscr ierea la  cap ita lu l  BCE (%) 
(cont . )

BCN
1 iun. 1998-
31 dec. 2003

1 ian. 2004-
30 apr. 2004

de la 
1 mai 2004

Česká národní banka - - 1,4584  

Danmarks Nationalbank 1,6709 1,7216 1,5663  

Eesti Pank - - 0,1784 

Central Bank of Cyprus - - 0,1300 

Latvijas Banka - - 0,2978  

Lietuvos bankas - - 0,4425  

Magyar Nemzeti Bank - - 1,3884  

Central Bank of Malta - - 0,0647

Narodowy Bank Polski - - 5,1380

Banka Slovenije - - 0,3345

Národná banka Slovenska - - 0,7147

Sveriges Riksbank 2,6537 2,6636 2,4133

Bank of England 14,6811 15,9764 14,3822

Subtotal pentru grupul BCN din 
afara zonei euro 19,0057 20,3616 28,5092
Total 100,0000 100,0000 100,0000
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În conformitate cu articolul 48 din Statut, BCN care nu fac parte din zona euro nu 

au obligaţia să verse capitalul subscris. În schimb, acestea trebuie să contribuie 

la acoperirea costurilor de funcţionare suportate de BCE, aferente atribuţiilor 

îndeplinite în beneficiul BCN din afara zonei euro. Aceste contribuţii au fost 

stabilite de Consiliul general la 7% din suma pe care aceste ţări ar plăti-o dacă 

ar participa la UEM.

În prezent, contribuţiile BCN din afara zonei euro se cifrează la suma totală 

de 111 050 988 EUR. BCN din afara zonei euro nu au dreptul să participe la 

repartizarea veniturilor BCE şi nici nu sunt răspunzătoare pentru finanţarea 

pierderilor BCE.

În temeiul articolului 28.2 din Statutul SEBC şi al unui Regulament al 

Consiliului din 8 mai 2000 22, capitalul BCE poate fi majorat cu o sumă 

suplimentară de până la 5 000 de milioane EUR. În conformitate cu acest 

regulament, Consiliul guvernatorilor poate lua decizii privind o astfel de 

majorare numai „pentru a menţine adecvarea bazei de capital necesare pentru 

a susţine operaţiunile BCE”.

Fondu l  genera l  de  r eze rvă
Articolul 33 din Statutul SEBC prevede că, în limita a 100% din capitalul BCE, 

Consiliul guvernatorilor poate hotărî să transfere până la 20% din profitul net al 

BCE într-un fond general de rezervă. Profiturile nete obţinute de BCE în anii 2000 

şi 2001 au făcut obiectul unui astfel de transfer. La sfârşitul anului 2002, fondul 

general de rezervă al BCE s-a ridicat la 773 de milioane EUR. Ulterior, acesta 

a scăzut până la zero, pe măsură ce rezervele acumulate au fost utilizate treptat 

pentru a acoperi pierderile BCE din anii 2003 şi 2004.

Act i ve  ex te rne  de  reze rvă

Activele externe de rezervă provin în principal din transferurile efectuate de BCN 

din zona euro în temeiul articolului 30.1 din Statut (a se vedea secţiunea 3.2.2). 

Valoarea acestora a variat între timp ca urmare a tranzacţiilor valutare şi a 

diferenţelor din reevaluare. La sfârşitul anului 2003, BCE deţinea active externe 

de rezervă în valoare de aproximativ 38 de miliarde EUR.

În contrapartida transferului iniţial de active externe de rezervă, BCE şi-a 

asumat angajamente faţă de BCN din zona euro în valoare totală de aproximativ 

40 de miliarde EUR. Aceste pasive sunt exprimate în euro şi sunt stabilite în 

funcţie de valoarea activelor la momentul transferului 23, fiind remunerate la 

cea mai recentă rată marginală disponibilă aferentă operaţiunilor principale de 

refinanţare ale Eurosistemului, ajustată pentru a reflecta randamentul zero aferent 

componentei în aur.

22 Regulamentul (CE) nr. 1009/2000 al Consiliului din 8 mai 2000 privind majorările capitalului 
Băncii Centrale Europene (JO L 115, 16.5.2000, p. 1).

23 Angajamentele totale faţă de BCN sunt supuse ajustărilor odată cu revizuirea grilei de repartiţie 
pentru subscrierea la capitalul BCE, întrucât ponderile BCN din cadrul Eurosistemului se 
modifică în raport cu cele ale BCN din afara zonei euro pentru a permite acestora din urmă să 
dobândească în timp util creanţe cu o pondere corespunzătoare, fără a încălca limita prevăzută 
pentru valoarea în euro a activelor de rezervă care pot fi transferate către BCE.
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Activele externe de rezervă şi pasivele aferente reprezintă un procent foarte 

ridicat din activele şi pasivele evidenţiate în bilanţul BCE şi o sursă de riscuri 

valutare şi de dobândă considerabile. Aceste riscuri s-au materializat în 

anii 2000, 2003 şi 2004: în 2000, BCE a înregistrat profituri ridicate din vânzările 

de dolari SUA şi yeni japonezi efectuate în cadrul unor intervenţii pe piaţă; 

cu toate acestea, atât în anul 2003, cât şi în 2004, instituţia a înregistrat pierderi 

substanţiale odată cu deprecierea pronunţată a dolarului SUA în raport cu euro 

şi cu scăderea cursului de schimb sub nivelul costului de achiziţie al deţinerilor 

valutare ale BCE.

Creanţe  ş i  pa s i ve  d in  emi s iunea  de  bancnote  euro

Începând cu anul 2002, cota alocată BCE reprezintă 8% din valoarea totală a 

bancnotelor euro aflate în circulaţie (a se vedea secţiunea 3.4). Acest procent este 

evidenţiat în bilanţ la poziţia „Bancnote în circulaţie” din pasive şi, la sfârşitul 

anului 2005, s-a ridicat la 45 de miliarde EUR.

Acoperirea cotei BCE din emisiunea totală de bancnote euro este asigurată prin 

creanţele asupra BCN, care pun în circulaţie bancnotele BCE. Aceste creanţe 

sunt purtătoare de dobândă la cea mai recentă rată marginală disponibilă aferentă 

operaţiunilor principale de refinanţare ale Eurosistemului. Această remuneraţie 

reprezintă veniturile din senioraj al BCE, însă este repartizată separat către 

BCN la finele anului. Aceasta este distribuită integral, cu excepţia cazului în 

care profitul net al BCE pentru anul respectiv, după transferarea sumelor din 

sau în contul oricărui provizion pentru riscul valutar şi de dobândă, este inferior 

veniturilor realizate din bancnotele euro în circulaţie 24; în acest caz, veniturile 

din senioraj pot rămâne nerepartizate, în totalitate sau parţial, pentru a acoperi 

eventualele pierderi.

A loca rea  p ro f i tu r i l o r  ş i  p i e rde r i l o r

Având în vedere structura particulară a bilanţului BCE, cu o componentă 

valutară foarte importantă pe partea activelor, rezultatele financiare ale BCE sunt 

influenţate în mare măsură de variaţiile cursului valutar şi ale ratelor dobânzilor. 

De exemplu, deprecierea dolarului SUA în raport cu euro cu numai 100 de puncte 

de bază reduce profitul net al BCE cu aproximativ 300 de milioane EUR, o sumă 

aproximativ echivalentă cu totalul cheltuielilor administrative ale BCE pentru 

anul 2005.

În temeiul articolului 33.1 din Statutul SEBC, profiturile nete ale BCE, după 

deducerile rezultate din repartizarea provizorie a veniturilor din senioraj şi din 

transferul posibil al unei părţi în fondul general de rezervă, sunt distribuite BCN 

din zona euro proporţional cu cotele vărsate.

24  A se vedea Decizia BCE/2005/11 din 17 noiembrie 2005 privind distribuţia către băncile 
centrale naţionale ale statelor membre participante a venitului Băncii Centrale Europene 
rezultat din bancnotele euro în circulaţie (JO L 311, 26.11.2005, p. 41).
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Cu toate acestea, în cazul în care BCE înregistrează o pierdere, articolul 33.2 din 

Statut prevede că aceasta poate fi acoperită din fondul general de rezervă al BCE 

şi, dacă este necesar, după adoptarea unei decizii de către Consiliul guvernatorilor, 

din veniturile monetare aferente exerciţiului financiar respectiv, proporţional cu 

şi în limita sumelor alocate BCN (a se vedea secţiunea 3.8.2). Astfel, pierderea 

netă înregistrată de BCE în exerciţiul financiar 2003 (476 de milioane EUR) 

a fost acoperită din fondul general de rezervă. Cea de-a doua opţiune a fost 

utilizată pentru exerciţiul financiar 2004, când BCE a înregistrat o pierdere de 

aproximativ 1,6 miliarde EUR. Din această sumă, 300 de milioane EUR au putut 

fi acoperite din fondul general de rezervă, care a fost astfel epuizat, iar restul a 

fost acoperit prin nerepartizarea veniturilor monetare comune ale BCN pentru 

exerciţiul financiar respectiv.

3 .8 .2  Repar t i za rea  ven i tu r i l o r  moneta re

În temeiul articolului 32 din Statutul SEBC, „veniturile monetare” – respectiv 

veniturile obţinute de BCN în îndeplinirea funcţiei de politică monetară a 

Eurosistemului – sunt repartizate către BCN în conformitate cu cotele respective 

din capitalul BCE.

Repartizarea veniturilor în cadrul Eurosistemului se limitează la veniturile 

monetare; toate celelalte venituri obţinute de BCN (cum ar fi veniturile din 

resursele financiare proprii) rămân la BCN care le-au realizat. În termeni 

conceptuali, veniturile monetare sunt obţinute din activele deţinute de BCN în 

contrapartidă cu pasivele, fiind aferente atât bancnotelor pe care le emit, cât şi 

depozitelor instituţiilor de credit. Întrucât depozitele instituţiilor de credit la 

BCN sunt remunerate la ratele dobânzilor de pe piaţă sau la rate apropiate de 

acest nivel, negenerând aşadar venituri însemnate pentru Eurosistem, veniturile 

monetare constau în principal din venituri din senioraj, ce rezultă din dreptul 

exclusiv al BCE şi BCN de a emite bancnote care nu sunt purtătoare de dobândă 

şi care reprezintă un mijloc legal de plată.

Repartizarea veniturilor monetare este necesară deoarece, într-o zonă cu 

monedă unică, pasivele monetare ale BCN pot fi transferate în mod liber şi 

autonom de la o BCN la alta. Acest lucru se aplică în special pasivelor BCN sub 

forma bancnotelor euro, care reprezintă sursa principală de venituri monetare. 

După cum s-a menţionat în secţiunea 3.4, bancnotele euro reprezintă un mijloc 

legal de plată în întreaga zonă euro şi nu sunt repatriate. În plus, pe piaţa 

monetară integrată în euro, instituţiile de credit au libertatea de a-şi acoperi 

necesarul de monedă primară fie împrumutând de la BCN din ţara respectivă sau 

de la alte contrapartide de pe piaţa monetară internă, fie strângând fonduri de la 

contrapartidele la nivel transfrontalier. Libertatea de alegere influenţează tipul 

de active pe care o anumită BCN le dobândeşte în schimbul emiterii de monedă 

primară şi, implicit, nivelul veniturilor sale monetare efective. Astfel, crearea de 

monedă primară poate fi controlată numai la nivelul Eurosistemului; nicio BCN 

nu poate controla valoarea şi natura activelor şi pasivelor sale monetare.

Repartizarea veniturilor monetare este importantă din două privinţe: asigură o 

alocare echitabilă a venitului Eurosistemului în rândul membrilor acestuia şi 

protejează integritatea funcţională a sistemului. Obiectivul său este de a asigura 
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că veniturile monetare revin BCN din ţara care le-a generat, nu celei din ţara care 

le-a primit iniţial. Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE, care se 

bazează pe o combinaţie între ponderile în PIB-ul Eurosistemului şi numărul de 

locuitori (a se vedea caseta 16), este utilizată ca aproximare pentru contribuţia 

generatoare de avuţie a unui stat membru la veniturile monetare totale ale 

Eurosistemului. Aplicarea acesteia asigură, de asemenea, că veniturile provenite 

din deţinerile de bancnote euro ale nerezidenţilor zonei euro sunt distribuite 

echitabil între ţările zonei euro.

Repartizarea veniturilor monetare reprezintă şi o modalitate de a asigura 

integritatea funcţională a Eurosistemului. Prin alocarea fiecărei BCN din zona 

euro a unei cote prestabilite din veniturile monetare ale sistemului, mecanismul 

asigură că fiecare BCN este în măsură să efectueze operaţiunile descentralizate 

ale Eurosistemului şi evită stimularea concurenţei, care ar fi incompatibilă cu 

unicitatea politicilor BCE.

Veniturile monetare ale BCN sunt calculate prin identificarea activelor specifice 

deţinute în contrapartida pasivelor monetare şi prin aprecierea veniturilor 

aferente acestor active în conformitate cu normele prevăzute de Consiliul 

guvernatorilor.25 Printre aceste active se numără cele influenţate direct de 

operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului;26 de asemenea, acestea 

pot include un volum limitat de aur. Veniturile provenite din aceste active sunt 

transferate de BCN într-un fond comun, după deducerea dobânzilor la depozitele 

instituţiilor de credit şi a celor aferente angajamentelor intra-Eurosistem 

(care sunt un substitut pentru pasivele monetare), precum şi, în mod excepţional, 

a pierderilor specifice care pot fi înregistrate ca urmare a operaţiunilor de politică 

monetară derulate de o BCN în numele Eurosistemului.

Regulile prezentate anterior vor fi introduse treptat pe parcursul următorilor ani 

şi vor intra pe deplin în vigoare în anul 2008. Până la această dată, repartizarea 

veniturilor monetare în cadrul Eurosistemului face obiectul unor dispoziţii 

tranzitorii care reduc impactul aplicării integrale a acestor dispoziţii asupra 

situaţiilor relative ale BCN în materie de venituri.27

25 Decizia BCE/2001/16 din 6 decembrie 2001 privind repartizarea venitului monetar al băncilor 
centrale naţionale ale statelor membre participante începând cu exerciţiul financiar 2002 
(JO L 337, 20.12.2001, p. 55), modificată prin Decizia BCE/2003/22 din 18 decembrie 2003 
(JO L 9, 15.1.2004, p. 39).

26 Acestea reprezintă credite acordate instituţiilor de credit şi creanţe nete aferente altor BCN 
participante, rezultate din transferuri transfrontaliere realizate prin intermediul sistemului 
TARGET şi din dispoziţiile privind repartizarea bancnotelor aflate în circulaţie între băncile 
centrale ale Eurosistemului.

27 Regimul tranzitoriu atenuează diferenţele în materie de venituri monetare pe care le înregistrează 
BCN datorită valorilor mai ridicate sau mai scăzute ale cotelor acestora din bancnotele emise 
în zona euro înainte de anul 2002 faţă de cotele lor din capitalul BCE. Valoarea veniturilor 
monetare puse în comun de fiecare BCE este ajustată corespunzător, pe baza factorilor de 
compensare aferenţi cotelor medii din totalul bancnotelor în circulaţie ale Eurosistemului între 
jumătatea anului 1999 şi cea a anului 2001. Treptat, aceşti factori compensatorii vor fi reduşi 
la zero până în anul 2008, când venitul aferent bancnotelor va fi alocat integral, în conformitate 
cu grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE.
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3 .9   SERV IC I I LE  DE  ADMIN I STRARE  A  REZERVELOR ,  
DEST INATE  CL IENŢ I LOR EXTERN I  OF IC IAL I

În anul 2005, ca reacţie la utilizarea pe scară tot mai largă a monedei euro ca 

monedă internaţională de rezervă, Eurosistemul a lansat un cadru comun pentru 

asigurarea unui set cuprinzător de servicii de gestionare a rezervelor în euro 

pentru clienţii externi oficiali (bănci centrale, autorităţi monetare şi agenţii 

guvernamentale situate în afara zonei euro, precum şi organizaţii internaţionale). 

Unul dintre aspectele principale ale acestui cadru este furnizarea de servicii de 

gestionare a rezervelor printr-un punct unic de acces în zona euro, pe baza unor 

condiţii în mare parte armonizate şi în conformitate cu standardele generale 

ale pieţei. Băncile centrale din cadrul Eurosistemului care funcţionează ca 

puncte unice de acces (în prezent, Deutsche Bundesbank, Banco de España, 

Banque de France, Banca d’Italia, Banque centrale du Luxembourg şi 

De Nederlandsche Bank) sunt cunoscute sub denumirea de „furnizorii de servicii 

ai Eurosistemului” şi oferă o gamă completă de servicii de gestionare a rezervelor. 

Aceste servicii variază de la furnizarea de conturi de custodie şi servicii conexe 

de păstrare în siguranţă şi decontare, până la servicii de numerar şi investiţii. 

În plus, atât furnizorii de servicii ai Eurosistemului, cât şi celelalte bănci 

centrale din cadrul Eurosistemului pot oferi pe cont propriu servicii suplimentare 

de administrare a rezervelor în euro. BCE îndeplineşte un rol de coordonare 

de ansamblu, asigurând funcţionarea corespunzătoare a cadrului.
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Jean-Claude Trichet, 

preşedintele BCE, în timpul 

unei audieri la Parlamentul 

European, septembrie 2005
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4  BCE  Ş I  COMUNITATEA  EUROPEANĂ

În conformitate cu articolul 108 din Tratatul CE, BCE acţionează în deplină 

independenţă şi în nume propriu, în limitele competenţelor care îi sunt conferite 

prin Tratat. Cu toate acestea, fiind o organizaţie instituită în temeiul legislaţiei 

comunitare, care îndeplineşte o funcţie de politică monetară în conformitate cu 

Tratatul CE, BCE este asociată cadrului instituţional al Comunităţii.

Prin urmare, Tratatul combină independenţa BCE (şi pe cea a BCN) în 

îndeplinirea obiectivelor Eurosistemului cu dispoziţii care asigură:

• responsabilitatea democratică a BCE;

• un dialog şi o cooperare eficiente între BCE şi instituţiile şi organismele 

Comunităţii;

• controlul jurisdicţional al actelor juridice ale BCE, realizat de Curtea Europeană 

de Justiţie;

• verificarea externă a gestiunii financiare şi a integrităţii BCE.

4 .1  INDEPENDENŢA

Un element fundamental al ordinii monetare în zona euro îl constituie independenţa 

BCE şi a BCN din zona euro faţă de influenţa politică. Această independenţă 

este consfinţită atât în Tratatul CE, cât şi în Statutul SEBC, dobândind, aşadar, 

statut „constituţional”.

Independenţa BCE este un corolar al obiectivului principal de menţinere a 

stabilităţii preţurilor şi al competenţei sale exclusive în domeniul politicii monetare 

şi al funcţiilor conexe în zona euro. BCE trebuie protejată împotriva oricărui tip 

de influenţă care ar putea împiedica atingerea obiectivului său principal. O bancă 

centrală independentă nu numai că se află într-o poziţie mai bună pentru a urmări 

obiectivul principal al stabilităţii preţurilor, ci este, de asemenea, percepută de 

public ca fiind mai credibilă decât o bancă centrală care depinde de un guvern. 

Într-adevăr, guvernele trebuie să urmărească numeroase obiective şi nu sunt 

percepute de participanţii pe pieţele financiare şi de publicul larg ca acordând 

întotdeauna prioritate obiectivului stabilităţii preţurilor, în cazul în care apare un 

conflict de obiective.

Prin urmare, independenţa BCE nu este o finalitate în sine, ci, mai degrabă, 

un element indispensabil al unei ordini monetare care acordă prioritate obiectivului 

stabilităţii preţurilor.
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Conceptul de independenţă include:

• independenţa instituţională;

• independenţa juridică;

• independenţa personală a membrilor organelor de decizie;

• independenţa funcţională şi operaţională;

• independenţa financiară şi organizaţională.

Dat fiind rolul specific pe care îl deţin în cadrul Eurosistemului, conceptul de 

independenţă vizează şi BCN şi organele de decizie ale acestora. Sensul acestui 

concept pentru legile organice ale BCN a fost precizat de IME şi confirmat de 

BCE în rapoartele de convergenţă elaborate conform articolului 121 alineatul (2) 

şi articolului 122 alineatul (2) din Tratatul CE (a se vedea secţiunea 1.2.2).

4 .1 .1  Independenţa  i n s t i tu ţ i ona l ă

Articolul 108 reprezintă dispoziţia principală din Tratat prin care se stabileşte 

independenţa BCE. Prima teză din acest articol prevede în mod explicit că 

„în exercitarea competenţelor şi în îndeplinirea misiunilor şi îndatoririlor care 

le-au fost conferite, BCE, băncile centrale naţionale sau membrii organelor lor 

de decizie nu pot solicita şi nici accepta instrucţiuni din partea instituţiilor sau 

organelor comunitare, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism”. 
Astfel, din cuprinsul articolului 108 reiese că acceptarea sau solicitarea de 

instrucţiuni din partea oricărui organism, public sau privat, naţional sau 

internaţional, contravine legii, accentul fiind pus pe termenul „instrucţiuni”. Prin 

articolul 108 nu se interzice solicitarea de informaţii pertinente sau dialogul cu 

organismele menţionate.

Interzicerea acceptării de instrucţiuni este completată de angajamente proprii 

asumate de instituţiile şi organismele Comunităţii, precum şi de guvernele statelor 

membre. Cea de-a doua teză prevede că aceste organisme „se angajează să respecte 

acest principiu şi să nu încerce să influenţeze membrii organelor de decizie ale 

BCE sau ale băncilor centrale naţionale în îndeplinirea misiunii lor”. Astfel, acestea 

sunt obligate să se abţină de la a încerca să dea instrucţiuni membrilor organelor de 

decizie ale BCE şi ale BCN, precum şi de la influenţarea acestora.

4 .1 .2  Independenţa  j u r id i că

BCE şi BCN au personalitate juridică proprie (a se vedea secţiunea 2.1), aceasta 

fiind o condiţie indispensabilă pentru independenţa membrilor Eurosistemului. 

În ceea ce priveşte BCE, independenţa juridică include dreptul de a introduce 

acţiuni în faţa Curţii Europene de Justiţie în vederea menţinerii prerogativelor 

sale, în cazul în care acestora li se aduce atingere de către o instituţie comunitară 

sau de către un stat membru.
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4 .1 .3  Independenţa  pe r sona l ă

Pentru a susţine independenţa instituţională, Statutul protejează independenţa 

personală a membrilor organelor decizionale ale BCE. În special, sunt prevăzute 

mandate cu durată fixă relativ îndelungată:

• un mandat cu o durată minimă de cinci ani pentru guvernatorii BCN, care poate 

fi reînnoit;

• un mandat cu o durată de opt ani, care nu poate fi reînnoit, pentru membrii 

Comitetului executiv.1

Membrii organelor decizionale ale BCE nu pot fi destituiţi în mod discreţionar, 

pe motive legate de rezultatele politicilor aplicate anterior. În schimb, aceştia 

pot fi eliberaţi din funcţie numai în cazul în care nu mai pot îndeplini condiţiile 

necesare exercitării îndatoririlor care le revin sau dacă au comis o abatere gravă. 

În aceste cazuri, Consiliul guvernatorilor sau Comitetul executiv poate solicita 

Curţii Europene de Justiţie demiterea membrului respectiv al Comitetului 

executiv (articolul 11.4 din Statutul SEBC).

În aceleaşi circumstanţe, un guvernator al unei BCN poate fi eliberat din 
funcţie de către autoritatea naţională competentă, în conformitate cu procedurile 

prevăzute în statutul respectivei BCN. Cu toate acestea, guvernatorul vizat sau 

Consiliul guvernatorilor poate sesiza Curtea de Justiţie, care este competentă în 

astfel de cazuri (articolul 14.2 din Statutul SEBC).

Statutele BCN (astfel cum au fost modificate în conformitate cu articolul 109 

din Tratatul CE) extind protecţia împotriva destituirilor discreţionare la ceilalţi 

membri ai organelor de decizie din cadrul BCN; totuşi, aceşti membri nu 

beneficiază de dreptul de a sesiza CEJ.

4 .1 .4  Independenţa  func ţ i ona l ă  ş i  opera ţ i ona l ă

Independenţa funcţională şi operaţională face obiectul mai multor dispoziţii 

din Statutul SEBC. În acest scop, BCE i-au fost conferite toate competenţele 

şi prerogativele necesare pentru a atinge obiectivul principal al stabilităţii 

preţurilor. De exemplu, Eurosistemul are competenţe exclusive în domeniul 

politicii monetare şi deţine monopolul asupra emiterii bancnotelor. Dreptul 

statelor membre de a bate monedă este limitat la cupiuri cu valoare nominală 

mică, iar volumul de monede emise trebuie aprobat de BCE. Aşadar, nu poate fi 

creată nicio monedă ca mijloc legal de plată împotriva voinţei BCE, care deţine 

astfel controlul deplin asupra bazei monetare din zona euro.

1 La înfiinţarea BCE în anul 1998, s-a aplicat un sistem de mandate eşalonate pentru numirile 
din cadrul Comitetului executiv în vederea asigurării continuităţii. Primul preşedinte al BCE 
a fost numit pentru o perioadă de opt ani, iar primul vicepreşedinte, pentru o perioadă de 
patru ani. Ceilalţi patru membri ai Comitetului executiv au fost numiţi pentru o perioadă de 
cinci, şase, şapte şi, respectiv, opt ani. În anul 2007, la încheierea acestui ciclu, toţi membrii 
Comitetului executiv vor fi fost numiţi pentru un mandat de opt ani.
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Dispoziţiile instituţionale în domeniul politicii valutare asigură coerenţa atât a 

politicii monetare unice, cât şi a politicii valutare cu obiectivul privind stabilitatea 

preţurilor (articolul 4 din Tratatul CE). În acelaşi scop, deţinerile de rezerve 

valutare oficiale sunt concentrate în cadrul Eurosistemului; BCE controlează 

utilizarea acestor rezerve, precum şi a fondurilor de rulment reziduale în valută 

ale statelor membre (a se vedea secţiunea 3.2).

De asemenea, în temeiul articolului 101 din Tratatul CE, Eurosistemului îi este 

interzis să acorde credite sectorului public. Această interdicţie, care a intrat 

în vigoare la începutul celei de-a doua etape a UEM, protejează Eurosistemul 

împotriva presiunii exercitate de sectorul public pentru acordarea de finanţare 

monetară utilizând moneda băncii centrale; de asemenea, aceasta include 

achiziţionarea de către Eurosistem de titluri de datorie publică pe piaţa primară. 

BCE monitorizează periodic piaţa pentru a identifica orice încălcare a acestei 

interdicţii prin achiziţionarea de titluri de datorie publică pe piaţa secundară.

Eurosistemul poate utiliza fără restricţii o gamă largă de instrumente în vederea 

aplicării politicilor sale. Această gamă de instrumente include competenţe de 

reglementare şi dreptul de a impune sancţiuni aplicabile în cazul nerespectării 

regulamentelor şi deciziilor BCE (a se vedea secţiunea 2.5.3).

4 .1 .5  Independenţa  f i nanc i a ră  ş i  o rgan i za ţ i ona l ă

BCE şi BCN deţin resurse financiare şi venituri proprii, beneficiind de autonomie 

organizaţională. Autonomia financiară şi organizaţională permite Eurosistemului 

să îşi îndeplinească misiunile în mod corespunzător.

Capitalul BCE este subscris şi vărsat de către BCN. BCE are un buget propriu, 

independent de cel al UE. Statutul permite, de asemenea, BCE să adopte în 

mod autonom condiţiile de angajare a personalului şi să îşi organizeze structura 

internă după cum consideră de cuviinţă.

În plus, fiind o organizaţie supranaţională, BCE se bucură, pe teritoriile statelor 

membre, de privilegiile şi imunităţile necesare pentru îndeplinirea misiunilor sale. 

Capitolul 1 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene 

din 8 aprilie 1965 garantează, printre altele, inviolabilitatea sediului şi a arhivelor 

BCE, precum şi intangibilitatea bunurilor şi a activelor acesteia. Protocolul prevede, 

de asemenea, că acestea nu trebuie să facă obiectul niciunei măsuri administrative 

sau judiciare de constrângere fără autorizare din partea CEJ.

În ceea ce priveşte autonomia financiară şi bugetară a BCN şi autonomia 

personalului acestora, statele membre exercită o anumită influenţă asupra 

bugetului BCN, a repartizării profiturilor şi a angajării de personal, fie în calitate 

de acţionar (uneori unic) al respectivei BCN, fie de legiuitor naţional. Cu toate 

acestea, în conformitate cu statutele BCN, drepturile statelor membre sunt 

limitate, în măsura în care exercitarea acestora nu trebuie să afecteze capacitatea 

BCN de a-şi îndeplini funcţiile asociate Eurosistemului.
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4 .2  RESPONSAB IL ITATEA  DEMOCRAT ICĂ

Dată fiind competenţa sa exclusivă în domeniul politicii monetare a zonei 

euro, BCE i-a fost conferit un aspect esenţial al suveranităţii monetare. 

În conformitate cu principiile fundamentale ale societăţilor democratice, BCE 

este responsabilă în faţa cetăţenilor şi a reprezentanţilor acestora, aleşi în mod 

democratic. În consecinţă, atât Tratatul, cât şi Statutul SEBC conţin o serie 

de dispoziţii prin care se solicită BCE, la fel ca oricărei alte bănci centrale 

independente, să supună acţiunile şi deciziile sale controlului public. În mod 

evident, este şi în interesul BCE să se asigure că deciziile sale sunt explicate 

şi justificate în mod corespunzător pentru a stimula susţinerea publică a 

politicilor sale.

4 .2 .1  Re sponsab i l i t a tea  ca  e l ement  e senţ i a l  a l  l e g i t im i tă ţ i i

Responsabilitatea este o condiţie preliminară de bază pentru legitimitatea 

democratică şi un element esenţial al structurilor democratice. Într-o democraţie, 

puterea emană integral de la cetăţeni, iar toate deciziile care angajează şi 

influenţează o comunitate trebuie să fie confirmate prin voinţa electoratului. 

Astfel, deciziile de politică publică sunt legitime dacă exprimă direct sau indirect 

această voinţă – ceea ce se numeşte adesea „legitimitate a procesului” sau 

„legitimitate prin procedură” – sau dacă se conformează nevoilor sau aşteptărilor 

justificate ale cetăţenilor – noţiune cunoscută drept „legitimitate prin rezultate”.

Fiind o organizaţie instituită prin Tratatul CE, care a fost semnat şi ratificat de 

toate statele membre în conformitate cu cerinţele constituţionale ale acestora, 

BCE se bucură de „legitimitate a procesului”. Statele membre ale UE (acţionând 

prin intermediul reprezentanţilor aleşi) au luat hotărârea suverană de a transfera 

responsabilitatea pentru politica monetară şi alte sarcini conexe unui nou 

organism comunitar şi de a-i acorda independenţă faţă de imixtiunile politice. 

Competenţa pentru politica monetară este transferată în limitele şi condiţiile 

unui mandat care stabileşte clar obiectivul politicii monetare, restrângând, astfel, 

spaţiul de manevră autorizat prin lege de care dispun organele decizionale ale 

BCE în aplicarea politicii monetare.

Procedura de numire a membrilor organelor de decizie ale BCE implică o 

„legitimitate a procesului” suplimentară; toţi aceşti membri sunt desemnaţi de către 

reprezentanţii aleşi în mod democratic ai statelor membre. După cum s-a menţionat 

deja, membrii Comitetului executiv sunt desemnaţi de comun acord de către statele 

membre la nivel de şefi de stat sau de guvern (în urma consultării Parlamentului 

European); ceilalţi membri ai Consiliului guvernatorilor sunt numiţi de către 

autorităţile naţionale respective, în conformitate cu procedurile în vigoare.

Cu toate acestea, BCE poate obţine o „legitimitate a rezultatelor”, prin 

îndeplinirea cu succes a sarcinilor care i-au fost încredinţate. Aplicarea politicii 

monetare şi îndeplinirea altor misiuni fac obiectul unui proces decizional 

independent cu un scop specific, respectiv menţinerea stabilităţii preţurilor în 

zona euro. Aşa cum este menţionat în secţiunea 4.1 de mai sus, experienţa din 

perioada postbelică a câtorva bănci centrale a arătat că acest obiectiv poate fi 

realizat în mod optim prin intermediul unei bănci centrale independente care să 
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acţioneze în limitele unui mandat clar obligatoriu. Astfel, în pofida distanţării 

intenţionate de procesul politic normal, o bancă centrală independentă se poate 

bucura de legitimitatea deplină a rezultatelor.

În plus, legitimitatea băncilor centrale independente are la bază un cadru 

complet de asumare a responsabilităţii. Independenţa şi responsabilitatea 

reprezintă feţele aceleiaşi monede. Prin urmare, BCE trebuie să explice şi 

să justifice în faţa cetăţenilor europeni şi a reprezentanţilor aleşi ai acestora 

modalitatea prin care pune în aplicare mandatul şi prerogativele care i-au fost 

încredinţate.

4 .2 .2  S f e ra  ş i  na tura  r e sponsab i l i t ă ţ i i  BCE

Termenul „responsabilitate” se referă la un concept înrădăcinat adânc în 

convenţiile democratice şi instituţionale ale ţărilor vorbitoare de limbă engleză 2. 

Într-un context european, „a fi responsabil” înseamnă a purta răspunderea 

deciziilor şi acţiunilor proprii, cu obligaţia de a le justifica şi a le explica. Acest 

concept se referă în mod necesar la o justificare şi o explicaţie ex post. Într-adevăr, 

dacă un organism politic – precum parlamentul sau guvernul – ar putea influenţa 

direct sau ar putea interveni în procesul decizional al unei bănci centrale, acesta 

ar lua parte, de fapt, la procesul decizional respectiv şi, prin urmare, ar împărţi 

responsabilitatea pentru rezultatele acestei politici. Această situaţie nu numai că 

ar contrazice statutul independent al băncii centrale, dar ar priva de sens însuşi 

conceptul de responsabilitate.

Într-o mare măsură, responsabilitatea este strâns legată de transparenţă. Aceasta 

din urmă vizează nu numai publicarea de informaţii, ci şi structurarea acestor 

informaţii într-un mod care să le facă accesibile publicului. Prin urmare, 

transparenţa facilitează responsabilizarea unei bănci centrale independente.

Dispoziţiile Tratatului privind responsabilizarea BCE, precum şi practicile 

şi procedurile stabilite pe parcursul anilor au fost adaptate la circumstanţele 

instituţionale, economice şi politice specifice în care BCE îşi desfăşoară 

activitatea. După cum s-a menţionat deja în secţiunea 1.2.2, BCE este o bancă 

centrală supranaţională care îşi îndeplineşte misiunile în favoarea economiei 

zonei euro, formată din mai multe ţări, iar publicul său nu este neapărat 

european, ci mai degrabă multinaţional. BCE dispune, totodată, de o structură 

instituţională specifică, cu participarea ex officio a guvernatorilor BCN la 

procesul decizional.

În pofida diferenţelor politice şi instituţionale, dispoziţiile şi procedurile privind 

responsabilizarea BCE asigură îndeplinirea de către aceasta a obligaţiilor 

de raportare într-un mod la fel de eficient şi adecvat ca şi o bancă centrală 

„convenţională” într-un context naţional.

2 Pentru o comparaţie cu Rezervele Federale ale SUA, Banca Angliei şi Banca Japoniei, a se 
vedea articolul The accountability of the ECB din Buletinul lunar al BCE – noiembrie 2002.
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4 .2 .3  Re spec ta rea  ob l i ga ţ i e i  de  a sumare  a  r e sponsab i l i t ă ţ i i

Re sponsab i l i t a tea  co l e c t i vă  a  o rgane lo r  de  dec i z i e  a l e  BCE

După cum s-a explicat în secţiunea 2.5.1, principalele organe de decizie ale 

BCE – Consiliul guvernatorilor şi Comitetul executiv – sunt entităţi colegiale în 

care toţi membrii sunt solidar responsabili pentru îndeplinirea corespunzătoare 

a misiunilor şi funcţiilor BCE. Membrii ambelor organe iau decizii referitoare 

exclusiv la obiectivele Eurosistemului şi pe baza condiţiilor predominante în 

zona euro în ansamblu, fără referire la evoluţiile dintr-o anumită ţară.

Organele de decizie ale BCE sunt, aşadar, responsabile solidar pentru toate 

deciziile pe care le adoptă. În schimb, un sistem de responsabilitate individuală, 

precum cel în vigoare în cadrul Rezervelor Federale ale SUA, al Bank of 

England sau al Băncii Japoniei, nu poate fi aplicat în cazul BCE, pentru că ar fi 

incompatibil cu structura instituţională şi cu fundamentele politicii monetare.

De exemplu, un sistem în care fiecare membru al Consiliului guvernatorilor ar fi 

responsabil în faţa Parlamentului European ar fi lipsit de coerenţă, având în vedere 

că instituţiile şi organismele UE nu sunt implicate în numirea guvernatorilor 

BCN. De asemenea, ar fi ilogic ca guvernatorii BCN să îşi justifice în faţa 

parlamentelor naţionale acţiunile întreprinse în calitate de membri ai Consiliului 

guvernatorilor; parlamentele naţionale nu deţin legitimitatea necesară pentru a 

evalua modul în care guvernatorii BCN şi-au îndeplinit obligaţiile „europene” – 

obligaţii care exclud în mod explicit apărarea intereselor naţionale.

Responsab i l i t a tea  p r i v ind  mandatu l  s t a tuta r  a l  BCE

BCE este responsabilă pentru toate activităţile şi misiunile conferite Eurosistemului 

prin Tratatul CE, în special pentru aplicarea politicii monetare. Prin stabilirea 

unei definiţii cantitative a stabilităţii preţurilor, BCE a creat un reper în funcţie 

de care pot fi evaluate rezultatele acesteia.

De asemenea, BCE este responsabilă pentru toate celelalte funcţii exercitate, 

la cererea sa, prin intermediul Eurosistemului. În schimb, BCE nu poate fi 

responsabilă pentru funcţiile exterioare Eurosistemului, îndeplinite de BCN 

în temeiul articolului 14.4 din Statutul SEBC. BCN vizate îndeplinesc aceste 

funcţii asumându-şi propria responsabilitate şi răspund pentru acestea în faţa 

autorităţilor naţionale, conform dispoziţiilor juridice şi constituţionale ale 

statului membru vizat.

Î n  f a ţa  cu i  e s te  BCE  re sponsab i l ă ?

Ca organism înfiinţat prin Tratat şi acţionând în limitele competenţelor care i-au 

fost conferite, BCE este responsabilă, în primul rând, în faţa cetăţenilor statelor 

membre ale UE care au încheiat şi ratificat Tratatul. Tratatul prevede obligaţii 

ample de raportare (a se vedea secţiunea următoare), care asigură un cadru prin 

intermediul căruia BCE este supusă controlului direct al publicului european. BCE 

explică şi justifică deciziile sale publicului în mod direct prin publicaţii în toate 

limbile oficiale ale Comunităţii, precum şi prin discursuri susţinute de membrii 

organelor de decizie ale BCE în toate statele membre ale zonei euro şi în alte ţări.
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În plus, Tratatul CE prevede un dialog periodic cu reprezentanţii aleşi ai cetăţenilor 

europeni, respectiv cu Parlamentul European (a se vedea secţiunea 4.3.1), la fel 

cum organismele legislative naţionale din Statele Unite, Japonia şi Regatul 

Unit sunt principalele instanţe responsabile de controlul democratic al băncilor 

centrale din aceste ţări.

Pe lângă dispoziţiile Tratatului CE referitoare la responsabilitate, legislaţia 

naţională poate impune BCN să prezinte rapoarte anuale şi poate abilita 

parlamentele respective să invite guvernatorii BCN la audieri în şedinţă plenară 

sau în cadrul comisiilor parlamentare competente, la cerere sau din proprie 

iniţiativă. Totuşi, parlamentele naţionale pot face BCN răspunzătoare numai de 

funcţiile exercitate în afara Eurosistemului, în timp ce BCE este responsabilă 

numai de funcţiile asociate Eurosistemului.

Cu toate acestea, deşi contactele BCN cu autorităţile politice naţionale nu 

fac parte, strict vorbind, din obligaţia de asumare a responsabilităţii, acestea 

reprezintă ocazii excelente pentru a explica deciziile BCE şi pentru a informa 

factorii de decizie la nivel naţional cu privire la aplicarea politicii monetare unice 

şi raţionamentul care stă la baza acesteia.

Mi j l oace l e  p r in  ca re  s e  a s i gu ră  î ndep l i n i r ea  ob l i ga ţ i e i 
de  a sumare  a  r e sponsab i l i t ă ţ i i

Teoretic, aprobarea şi recompensarea (dacă mandatul este îndeplinit cu succes), 

precum şi sancţionarea (în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare) pot părea 

mijloace adecvate de garantare a responsabilităţii unei bănci centrale. Totuşi, 

în practică, având în vedere natura specifică a politicii monetare, se impun 

anumite rezerve.

După cum s-a menţionat în secţiunea 3.1.1, date fiind decalajele temporale în 

procesul de transmisie, politica monetară poate afecta nivelul preţurilor numai 

pe termen mediu. Prin urmare, este imposibil ca o bancă centrală să compenseze 

şocurile neprevăzute asupra nivelului preţurilor pe termen scurt, precum cele 

cauzate de variaţiile preţurilor materiilor prime. Mai mult, având în vedere 

incertitudininile asociate mecanismului de transmisie, dar şi faptul că reacţia 

corespunzătoare a politicii monetare depinde de natura, durata şi amploarea 

şocurilor economice, este inoportună stabilirea unui orizont fix pentru evaluarea 

politicii monetare.

Prin urmare, evaluarea rezultatelor unei bănci centrale necesită întotdeauna 

o analiză echilibrată şi diferenţiată. Utilizarea unor mecanisme formale de 

sancţionare ar fi, pur şi simplu, prea brutală şi ar putea împiedica respectiva 

bancă centrală să îşi îndeplinească mandatul în mod corespunzător. În consecinţă, 

controlul permanent al activităţii unei bănci centrale de către parlament sau 

de către publicul larg ar părea metoda cea mai adecvată pentru a asigura 

responsabilizarea unei bănci centrale independente.
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Ob l i ga ţ i i  de  rapor ta re
BCE face obiectul mai multor obligaţii de raportare:

• articolul 113 din Tratatul CE stabileşte obligaţia BCE de a prezenta Parlamentului 

European, Consiliului UE, Comisiei Europene şi Consiliului European un 

raport anual privind activitatea SEBC şi politica monetară din anul precedent 

şi din anul în curs;

• articolul 15 din Statutul SEBC prevede publicarea de rapoarte trimestriale şi de 

situaţii financiare consolidate săptămânale ale Eurosistemului.

În realitate, BCE depăşeşte aceste obligaţii statutare, elaborând un Buletin lunar 

(deci nu cu frecvenţă trimestrială) şi publicând Caiete de studii şi alte materiale 

pe website-ul propriu.

Cu toate acestea, spre deosebire de Rezervele Federale ale SUA, Bank of 

England şi Banca Japoniei, BCE nu publică procesele-verbale ale şedinţelor 

principalului său organ de decizie şi nici detalii privind votul membrilor 

Consiliului guvernatorilor. Acest lucru este conform cu dispoziţiile clare 

ale articolului 10.4 din Statutul SEBC, care prevăd că „reuniunile sunt 

confidenţiale”.

Nedivulgarea opţiunii de vot protejează, de asemenea, independenţa membrilor 

Consiliului guvernatorilor. Publicarea opţiunilor de vot individuale ar putea 

conduce la presiuni şi speculaţii referitoare la motivele care stau la baza deciziilor 

luate de fiecare membru al Consiliului guvernatorilor. Acest lucru ar permite 

publicului să observe dacă încercările de a influenţa votul au avut rezultatele 

scontate. Deşi este posibil ca astfel de preocupări să nu aibă o relevanţă 

deosebită pentru băncile centrale care funcţionează în state-naţiuni în accepţiunea 

tradiţională a termenului, guvernatorii BCN din zona euro sunt asociaţi ţărilor 

de origine. Prin urmare, există riscul ca aceştia să fie percepuţi ca „reprezentanţi 

naţionali” în cadrul Consiliului guvernatorilor, ceea ce ar putea conduce la 

încercări nejustificate de a-i influenţa.

Totuşi, în conformitate cu articolul 10.4 din Statut, „Consiliul guvernatorilor poate 

decide să facă public rezultatul deliberărilor sale”. În acest scop, preşedintele şi 

vicepreşedintele BCE organizează o conferinţă de presă imediat după prima 

şedinţă din fiecare lună a Consiliului guvernatorilor, a cărei transcriere este 

publicată pe website-ul BCE, iar BCE asigură periodic evaluări cuprinzătoare ale 

aspectelor economice şi monetare în cadrul Buletinului lunar. Având în vedere 

caracterul lor oportun şi detaliat, aceste comunicări par a explica deciziile de 

politică monetară (şi raţionamentul care stă la baza acestora) în aceeaşi măsură 

ca şi „procesele-verbale” publicate de alte bănci centrale.

4 .3   D IALOGUL  Ş I  COOPERAREA  CU ORGANISMELE  Ş I  INST ITUŢ I I LE 
COMUNITARE

Deşi separă clar responsabilităţile în materie de elaborare a politicilor în 

cadrul UEM, Tratatul CE promovează, în acelaşi timp, dialogul şi cooperarea 
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între diferiţi factori de decizie printr-o serie de contacte oficiale între BCE şi 

organismele şi instituţiile comunitare.

Relaţiile de lucru între BCE şi alte organisme responsabile cu elaborarea de politici 

în cadrul UE sunt necesare pentru ca Eurosistemul să îşi îndeplinească misiunile 

în mod corespunzător, lucru de la sine înţeles în cazul tuturor misiunilor în cadrul 

cărora BCE împarte responsabilitatea cu organisme comunitare. În aceste situaţii, 

Tratatul invită la cooperare între BCE şi instituţiile sau organismele implicate 

(de exemplu, în domeniul politicii valutare, al reprezentării zonei euro şi al 

statisticii). Totuşi, având în vedere interacţiunea dintre politica monetară unică 

şi politicile economice din Comunitate, BCE este, de asemenea, interesată să 

menţină un dialog fructuos cu alţi factori responsabili cu elaborarea de politici, 

precum guvernele sau partenerii sociali. Dialogul periodic dintre BCE şi alte 

organisme responsabile cu elaborarea de politici permite explicarea orientării 

politicii monetare şi o mai bună înţelegere din exterior a activităţilor BCE. Astfel, 

BCE poate asigura un parametru de referinţă fiabil pentru deciziile actorilor 

individuali, în vederea stabilizării anticipaţiilor inflaţioniste.

4 .3 .1  Par l amentu l  European

Dialogul dintre BCE şi Parlamentul European vizează, în principal, îndeplinirea 

misiunilor şi a mandatului BCE. După cum s-a menţionat şi în secţiunea 4.2, 

Parlamentul European joacă un rol esenţial în responsabilizarea BCE cu privire 

la aplicarea politicii monetare şi la misiunile conexe.

De l ibe ră r i l e  p r i v i nd  Rapor tu l  anua l  a l  BCE
În temeiul articolului 113 alineatul (3) din Tratatul CE, preşedintele BCE trebuie 

să prezinte Raportul anual al BCE în faţa Parlamentului European, în sesiune 

plenară. După prezentare, Parlamentul adoptă o rezoluţie care oferă o evaluare 

cuprinzătoare a activităţilor BCE şi a aplicării politicii monetare.

Aud ie r i l e  î n  f a ţa  Par l amentu lu i  European
În conformitate cu acelaşi articol 113 alineatul (3) din Tratat, preşedintele BCE şi 

ceilalţi membri ai Comitetului executiv pot fi audiaţi de comisiile de specialitate 

ale Parlamentului, la cererea acestei instituţii sau din proprie iniţiativă. Conform 

acestei dispoziţii, preşedintele BCE este invitat de patru ori pe an în faţa Comisiei 

pentru afaceri economice şi monetare a Parlamentului European. Conform 

Regulamentului de procedură al Parlamentului, această comisie a fost desemnată 

responsabilă pentru relaţiile cu BCE. În timpul acestor audieri, preşedintele 

explică deciziile de politică monetară ale BCE şi răspunde întrebărilor adresate 

de membrii comisiei. Ca urmare, aceste audieri trimestriale au devenit baza 

activităţilor Parlamentului de responsabilizare a BCE.

Alţi membri ai Comitetului executiv al BCE pot fi audiaţi, de asemenea, de 

Comisia pentru afaceri economice şi monetare. În ultimii ani, vicepreşedintele 

a fost invitat, în general, să prezinte Raportul anual al BCE în faţa comisiei, 

în vederea pregătirii deliberărilor ulterioare din cadrul sesiunii plenare. În plus, 

o dată pe an, comisia invită un membru al Comitetului executiv, responsabil 

de domeniul economic şi al cercetării, să prezinte opiniile BCE cu privire la 

analiza anuală a economiei UE realizată de Comisia Europeană şi proiectul de 
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Orientări generale de politică economică. Ocazional, comisia invită şi audiază 

şi alţi membri ai Comitetului executiv pe teme specifice legate de misiunile şi 

competenţele BCE.

Şedinţele comisiei sunt, de obicei, deschise publicului, o stenogramă a lucrărilor 

fiind publicată pe website-ul Parlamentului European la scurt timp după 

audiere. În plus, Raportul anual al BCE conţine un capitol distinct privind 

responsabilitatea şi relaţia BCE cu Parlamentul European, în cadrul căruia sunt 

evidenţiate principalele aspecte dezbătute în cadrul acestui dialog periodic.

Î n t rebăr i l e  s c r i s e
Pe lângă interacţiunea directă şi schimbul de opinii dintre preşedintele BCE 

şi membrii Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, Regulamentul 

de procedură al Parlamentului (noul articol 40a „Întrebări adresate Băncii 

Centrale Europene cu solicitare de răspuns scris”) permite, de asemenea, tuturor 

membrilor Parlamentului European să adreseze, în scris, întrebări suplimentare 

Băncii Centrale Europene, prin intermediul preşedintelui comisiei. Aceste 

întrebări, alături de răspunsurile formulate de BCE, sunt publicate ulterior în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fiind astfel puse la dispoziţia publicului în 

toate limbile oficiale ale Comunităţii.

Deşi nici Tratatul, nici Statutul SEBC nu prevăd nicio obligaţie în acest sens, 

BCE a acceptat această procedură. Cu toate acestea, BCE a subliniat că acest 

demers nu trebuie să diminueze în niciun caz importanţa audierilor periodice, 

în cadrul cărora ar trebui discutate în continuare principalele chestiuni referitoare 

la deciziile de politică monetară ale BCE.

A l t e  domen i i  de  i n te rac ţ iune
Există alte trei domenii importante de interacţiune între BCE şi Parlamentul 

European:

1. Parlamentul este consultat cu privire la numirea preşedintelui BCE, 

a vicepreşedintelui şi a altor membri ai Comitetului executiv [articolul 112 

alineatul (2) din Tratatul CE]. Comisia pentru afaceri economice şi monetare 

audiază persoanele desemnate, iar plenul Parlamentului European adoptă 

un aviz.

2. Parlamentul este implicat în procesul de elaborare a legislaţiei comunitare 

de modificare şi completare a Statutului SEBC (articolul 10.6, articolele 41 

şi 42 din Statut). Pentru modificările aduse Statutului, este necesar avizul 

conform al acestuia, în concordanţă cu articolul 41 din Statut; de asemenea, 

Parlamentul trebuie consultat cu privire la modificările vizând drepturile 

de vot în temeiul articolului 10.6 şi la legislaţia complementară propusă, 

în conformitate cu articolul 42.

3. Parlamentul este implicat şi în alte procese legislative, în domenii care ţin de 

responsabilitatea BCE.
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4 .3 .2  Cons i l i u l  UE  ş i  Eurogrupu l

BCE şi Consiliul UE deţin în comun responsabilitatea pentru toate aspectele 

legate de cursul de schimb şi de reprezentarea zonei euro la nivel internaţional. 

În plus, BCE şi Consiliul conlucrează în chestiuni legate de cooperarea în materie 

de politică economică la nivelul zonei euro. Respectarea independenţei BCE şi 

recunoaşterea responsabilităţilor acesteia presupun totuşi că relaţiile BCE cu 

Consiliul şi Eurogrupul în domeniul politicilor economice pot lua doar forma 

unui dialog fără caracter obligatoriu, fără a presupune coordonarea ex ante a 

politicii monetare cu alte politici.

Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că responsabilitatea pentru recomandările 

adresate şefilor de stat sau de guvern cu privire la numirea preşedintelui, 

a vicepreşedintelui şi a altor membri ai Comitetului executiv al BCE revine 

Consiliului.

Cons i l i u l  UE
Din punct de vedere juridic, există un singur Consiliu al UE; cu toate acestea, 

Consiliul se reuneşte în diverse configuraţii, în funcţie de tema abordată. Pentru 

decizii foarte importante cu privire la UEM, precum aderarea statelor membre 

ale UE la zona euro sau modificări aduse articolului 10.2 din Statutul SEBC, 

Consiliul se reuneşte la nivel de şefi de stat sau de guvern 3. În schimb, chestiunile 

curente legate de UEM intră în sfera de competenţă a Consiliului miniştrilor 

economiei şi finanţelor (Consiliul ECOFIN). În acest context, la punctul 44 

din Concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Luxemburg din 12 şi 

13 decembrie 1997 se menţionează în mod explicit faptul că Consiliul ECOFIN 

a fost „centrul de coordonare a politicilor economice ale statelor membre” şi a 

fost „abilitat să acţioneze în domeniile care ţin de competenţa sa”.

Deşi nu toate statele membre ale UE fac parte din zona euro, reprezentanţii tuturor 

statelor membre (inclusiv ai celor care nu participă la etapa a treia a UEM) iau parte 

la deliberările Consiliului UE în chestiuni referitoare la UEM. Cu toate acestea, 

drepturile de vot ale reprezentanţilor ţărilor neparticipante sunt suspendate pentru 

majoritatea chestiunilor legate de UEM, cu unele excepţii. Cazurile excepţionale 

în care toţi membrii votează se referă la legislaţia comunitară adoptată de 

Consiliul UE în temeiul articolului 107 din Tratatul CE, respectiv la legislaţia de 

modificare şi completare a Statutului SEBC (a se vedea secţiunea 2.5.4).

Conform articolului 113 alineatul (2) din Tratatul CE, preşedintele BCE este invitat 

să participe la şedinţele Consiliului ECOFIN atunci când pe ordinea de zi sunt 

incluse chestiuni privind obiectivele şi misiunile SEBC. Printre aceste chestiuni se 

numără Orientările generale de politică economică, aspecte referitoare la monedă, 

reforme ale sectorului financiar european, reprezentarea externă a Comunităţii în 

cadrul UEM, precum şi aspecte referitoare la politica valutară.

3 Reuniunea Consiliului UE la nivel de şefi de stat sau de guvern nu trebuie confundată cu 
Consiliul European. Acesta din urmă, care reuneşte şefii de stat sau de guvern ai statelor 
membre ale UE şi preşedintele Comisiei Europene, oferă Uniunii Europene impulsul necesar 
pentru dezvoltare şi defineşte orientările politice generale. Hotărârile şefilor de stat sau de 
guvern privind numirea membrilor Comitetului executiv şi stabilirea sediului BCE sunt de 
natură interguvernamentală.
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De asemenea, BCE participă la şedinţele Consiliului ECOFIN atunci când 

dezbaterile se referă la „legislaţia complementară” sau la modificări ale unor 

dispoziţii din Statutul SEBC. Cu aceste ocazii, BCE este reprezentată şi în 

substructurile de specialitate ale Consiliului atunci când se pregăteşte o sesiune a 

Consiliului ECOFIN. În plus, BCE este, în general, invitată să participe în calitate 

de observator la elaborarea legislaţiei comunitare în domenii relevante. BCE a 

fost, de asemenea, implicată în activităţile organismelor specifice care tratează 

aspecte de interes sau cu relevanţă directă pentru BCE, precum Comitetul pentru 

servicii financiare sau Comitetul înţelepţilor în domeniul reglementării pieţelor 

europene de titluri de valoare.

Preşedintele BCE participă cu regularitate la şedinţele informale bianuale 

ale Consiliului ECOFIN, care oferă ocazia unor discuţii deschise pe teme de 

actualitate, lipsite de constrângerile procedurale obişnuite ale sesiunilor oficiale 

ale Consiliului. Guvernatorii BCN sunt, de asemenea, invitaţi la aceste şedinţe, 

alături de miniştrii din ţările lor.

BCE are, de asemenea, obligaţii importante de raportare faţă de Consiliul ECOFIN. 

De exemplu, preşedintele BCE prezintă Raportul anual al BCE în faţa Consiliului 

şi raportează acestuia în cadrul exerciţiului bienal de examinare a gradului de 

convergenţă prevăzut în articolul 122 din Tratatul CE.

Eurogrupu l
După cum s-a menţionat deja, Consiliul UE deliberează în configuraţie completă 

asupra chestiunilor referitoare la UEM, deşi, în general, drepturile de vot ale 

reprezentanţilor ţărilor neparticipante sunt suspendate. Tratatul nu prevede un 

organism care să reunească miniştrii de finanţe din ţările membre ale zonei 

euro şi în cadrul căruia să fie dezbătute chestiuni de interes comun privind zona 

euro şi moneda unică. Pentru a remedia această situaţie, Consiliul European de 

la Luxemburg din luna decembrie 1997 a hotărât înfiinţarea „Eurogrupului”: 

un organism informal, format din miniştrii de finanţe ai ţărilor din zona euro 

şi comisarul pentru afaceri economice şi monetare. Începând cu anul 2005, 

Eurogrupul este condus de un preşedinte ales cu majoritate simplă de membrii 

săi pentru un mandat de 2 ani. BCE este invitată să participe la şedinţele 

Eurogrupului „ori de câte ori este oportun”; până în prezent, BCE a fost invitată 

cu regularitate şi a participat la toate şedinţele.

Eurogrupul stabileşte un canal de comunicare la nivelul zonei euro, similar 

contactelor informale care există, în mod tradiţional, între guvernele şi băncile 

centrale din statele-naţiuni. Caracterul informal al Eurogrupului permite discuţii 

deschise cu privire la toate chestiunile pertinente pentru zona euro. Climatul 

de deschidere şi de încredere este susţinut de faptul că participarea la şedinţele 

Eurogrupului este limitată, fiind permisă doar prezenţa miniştrilor, a comisarului 

de resort şi a preşedintelui BCE (fiecare însoţit de către o singură persoană); 

această situaţie contrastează puternic cu numărul mare de participanţi din cadrul 

sesiunilor formale ale Consiliului UE.

Eurogrupul se reuneşte, în general, o dată pe lună, înaintea şedinţelor 

Consiliului ECOFIN. Dezbaterile din cadrul Eurogrupului se axează pe 

funcţionarea în ansamblu a economiei zonei euro, în special pe perspectivele 
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economice globale pentru zona euro, pe evoluţiile bugetare în fiecare ţară 

membră a zonei euro şi pe modalităţile de impulsionare la nivel politic în 

vederea multiplicării eforturilor vizând reformele structurale. În plus, Eurogrupul 

analizează şi evoluţiile cursului de schimb al euro, precum şi percepţiile externe 

cu privire la zona euro ca entitate de sine stătătoare.

4 .3 .3  Comi s i a  Europeană

Comisia Europeană este, de asemenea, implicată în dialogul dintre BCE şi 

Consiliul ECOFIN. Comisarul pentru afaceri economice şi monetare participă 

la şedinţele Consiliului ECOFIN şi ale Eurogrupului, precum şi la cele ale 

Consiliului guvernatorilor BCE.

Pe lângă acest dialog la cel mai înalt nivel, Comisia şi BCE întreţin, de 

asemenea, relaţii de lucru strânse, consolidate prin contacte frecvente în contexte 

multilaterale, precum Comitetul economic şi financiar sau Comitetul de politică 

economică (a se vedea mai jos), şi întâlniri bilaterale. Acest contact este deosebit 

de important, dat fiind rolul central jucat de Comisie în procesul de elaborare a 

politicilor economice ale Comunităţii. În special, Comisiei îi sunt încredinţate o 

serie de misiuni speciale referitoare la UEM. Acestea includ:

• formularea de recomandări pentru Orientările generale de politică economică 

(OGPE);

• monitorizarea situaţiei bugetare din statele membre şi raportarea cu privire la 

aceasta în cadrul Consiliului ECOFIN;

• elaborarea, cel puţin o dată la doi ani, a unui raport de convergenţă în care se 

analizează în ce măsură acele state membre care urmează să adopte moneda 

euro îndeplinesc criteriile de convergenţă.

În plus, Comisia Europeană a iniţiat (sau cel puţin participă la) o serie amplă de 

activităţi specifice care sunt legate de misiunile şi activităţile Eurosistemului sau 

care au un impact asupra acestora. Aceste activităţi pot adesea beneficia în mare 

măsură de implicarea directă a BCE sau pot chiar necesita implicarea acesteia:

• BCE cooperează îndeaproape cu Eurostat în domeniul statisticii, atât la nivel 

bilateral, cât şi în cadrul comitetelor statistice competente ale Comunităţii, în 

special Comitetul pentru statistici monetare, financiare şi ale balanţei de plăţi 

(CMFB) (a se vedea secţiunea 3.5);

• BCE este implicată şi în alte domenii într-o serie de grupuri de lucru specializate 

şi comitete de reglementare. Aceste organisme tratează aspecte variate, 

precum integrarea pieţelor financiare (de exemplu, „Grupul Giovannini”) sau 

supravegherea prudenţială şi stabilitatea financiară (de exemplu, Comitetul 

bancar european şi Comitetul supraveghetorilor bancari europeni);

• Comisia şi BCE au colaborat şi vor continua să colaboreze îndeaproape cu 

privire la aspecte legate de extinderea UE în domeniile de expertiză şi de 

responsabilitate ale BCE.
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4 .3 .4  Comi te tu l  e conomic  ş i  f i nanc i a r

Comitetul economic şi financiar (CEF) a fost înfiinţat în temeiul articolului 114 

alineatul (2) din Tratatul CE cu scopul de a furniza Consiliului ECOFIN analize 

pregătitoare şi consultanţă referitoare la o gamă largă de chestiuni economice 

şi financiare. La punctul 12 din Rezoluţia sa privind coordonarea politicilor 

economice în etapa a treia a UEM, Consiliul European de la Luxemburg din 

decembrie 1997 i-a atribuit CEF şi misiunea de a asigura „cadrul în care dialogul 

[dintre Consiliu şi BCE] să poată fi pregătit şi extins la nivelul oficialilor de rang 

înalt [din cadrul ministerelor, BCN, Comisiei şi BCE]”.

Tratatul prevede faptul că statele membre, Comisia şi BCE trebuie să numească 

fiecare cel mult doi membri în cadrul acestui comitet. În mod obişnuit, cei doi 

reprezentanţi ai fiecărui stat membru sunt un înalt funcţionar administrativ şi 

un înalt funcţionar la banca centrală a ţării respective. Cu toate acestea, dat 

fiind faptul că UE numără în prezent 25 de state membre, CEF se reuneşte, 

în general, într-o configuraţie restrânsă, participanţii incluzând câte un singur 

reprezentant din partea fiecărui stat membru (de obicei, un înalt oficial din cadrul 

administraţiei) şi câte doi reprezentanţi din partea Comisiei şi a BCE. În prezent, 

BCE este reprezentată de vicepreşedinte şi membrul Comitetului executiv 

responsabil de chestiunile economice; supleanţii acestora sunt directorii generali 

pentru relaţii internaţionale şi, respectiv, afaceri economice.

Ca urmare a participării sale la lucrările CEF, BCE s-a implicat în discuţii legate 

de Orientările generale de politică economică, în supravegherea politicilor fiscale 

pe baza programelor anuale de stabilitate şi convergenţă ale statelor membre, 

precum şi în pregătirea poziţiilor europene cu privire la aspecte internaţionale. 

De asemenea, BCE participă la alte activităţi ale CEF, care variază de la activităţi 

legate de subiecte tehnice, precum baterea monedelor euro, până la cele vizând 

reforma instituţională şi reprezentarea externă a Comunităţii în cadrul UEM.

Discuţiile purtate în cadrul CEF contribuie şi la pregătirea dialogului între 

miniştrii de finanţe din zona euro şi BCE, care se desfăşoară în cadrul 

Eurogrupului. O caracteristică fundamentală a participării BCE în cadrul CEF 

implică elaborarea de evaluări ale perspectivelor economice generale pentru 

zona euro, precum şi ale evoluţiilor cursului de schimb. În plus, participarea 

include examinarea permanentă a sustenabilităţii finanţelor publice, precum şi a 

caracterului adecvat al orientărilor generale ale politicii fiscale.

Implicarea BCE în cadrul CEF se bazează pe respectarea deplină a independenţei 

sale şi a responsabilităţii exclusive cu privire la politica monetară unică. BCE 

participă la discuţii cu drepturi depline şi îşi exprimă punctele de vedere asupra 

tuturor aspectelor, dar nu ia parte la vot. În plus, CEF se abţine în mod voluntar 

de la orice discuţii pe marginea conduitei politicii monetare. Acelaşi lucru este 

valabil şi pentru declaraţiile privind politica monetară unică formulate în cadrul 

reuniunilor organizaţiilor internaţionale, precum FMI, sau cu ocazia summiturilor 
internaţionale, precum G7. Conform repartizării responsabilităţilor, elaborarea şi 

prezentarea acestor declaraţii sunt de competenţa exclusivă a BCE.
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4 .3 .5  Comi te tu l  de  po l i t i c ă  e conomică

Comitetul de politică economică (CPE) a fost înfiinţat în anul 1974 printr-o 

decizie a Consiliului 4 şi este format din câte doi reprezentanţi şi doi supleanţi din 

partea fiecărui stat membru, a Comisiei şi a BCE.

Asemenea CEF, CPE este implicat în pregătirea şedinţelor Eurogrupului şi ale 

Consiliului ECOFIN; totuşi, activitatea acestuia se axează, în special, pe reformele 

structurale. În cadrul „procesului de la Cardiff” (a se vedea secţiunea 1.2.2), 

Comitetul realizează anual o evaluare inter pares aprofundată a reformelor 

economice din statele membre. În plus, CPE este implicat activ în „procesul de 

la Luxemburg” (a se vedea secţiunea 1.2.2), care serveşte drept platformă de 

coordonare între statele membre în domeniul politicilor de ocupare a forţei de 

muncă. Comitetul tratează, de asemenea, o gamă largă de aspecte structurale pe 

termen lung, precum implicaţiile bugetare ale îmbătrânirii populaţiei.

Dat fiind faptul că BCE acordă o importanţă deosebită reformelor structurale din 

statele membre, ca mijloace principale de combatere a şomajului şi de exploatare 

deplină a potenţialului de creştere economică al zonei euro, participarea BCE în 

cadrul CPE permite acesteia să contribuie eficient la lucrările comitetului. La fel 

ca în cazul CEF, implicarea BCE în activitatea CPE se bazează pe respectarea 

deplină a independenţei băncii.

4 .3 .6  D i a l ogu l  macroeconomic

Scopul dialogului macroeconomic este o mai bună înţelegere a cerinţelor de politică 

economică referitoare la UEM şi, prin urmare, crearea unor condiţii mai favorabile 

pentru o creştere neinflaţionistă, generatoare de locuri de muncă. Acest dialog 

semestrial este cunoscut, în general, drept „procesul de la Köln”, întrucât a fost instituit 

în anul 1999 de către Consiliul European de la Köln (a se vedea secţiunea 1.2.2); 

dialogul se desfăşoară la nivel atât politic, cât şi tehnic, fiind bazat pe respectarea 

deplină a independenţei tuturor actorilor implicaţi, în special a independenţei 

partenerilor sociali în procesul de stabilire a salariilor de către angajatori şi a BCE 

cu privire la politica monetară unică. Recunoaşterea atribuirii unor responsabilităţi 

diferite şi a obligaţiilor aferente acestora contribuie la o mai bună conştientizare a 

misiunii fiecărui factor implicat în elaborarea politicilor de a asigura aplicarea cu 

succes a politicilor în cadrul propriilor domenii de competenţă.

4 .4  REG IMUL  L INGV I ST IC  AL  BCE

În calitate de organizaţie comunitară, BCE se adresează unui public multilingv, 

iar organele de decizie şi personalul acesteia sunt multinaţionale. Multilingvismul 

UE impune BCE să comunice în mai multe limbi pentru a accede la un public 

cât mai larg posibil. BCE urmează o abordare pragmatică, care îmbină respectul 

pentru diversitatea lingvistică în UE cu principiul eficienţei şi rapidităţii în 

comunicare.

4 Decizia 74/122/CEE a Consiliului din 18 februarie 1974 de instituire a unui Comitet de 
politică economică (JO L 63, 5.3.1974, p. 21).
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Începând cu data de 1 mai 2004, există 20 de limbi comunitare oficiale.5 Regimul 

lingvistic al BCE pentru actele juridice şi relaţiile acesteia cu părţi terţe şi cu 

publicul larg respectă principiile multilingvismului înscrise în dreptul comunitar.6 

Regulamentele şi alte acte juridice cu aplicabilitate generală sunt publicate 

în toate limbile oficiale. De asemenea, acest principiu se aplică publicaţiilor 

statutare (de exemplu, Raportul anual, Buletinele lunare) şi anumitor comunicate 

de presă. Actele juridice adresate unor părţi terţe cu titlu individual sunt publicate 

în limba destinatarului. Părţile terţe care se adresează BCE în una dintre limbile 

oficiale ale Comunităţii vor primi răspuns scris în limba respectivă.

În ceea ce priveşte majoritatea celorlalte tipuri de comunicare şi, în special, 

procedurile interne ale BCE şi relaţiile intra-SEBC, se utilizează o singură 

limbă de lucru, respectiv engleza. Excepţiile vizează reuniunile Consiliului 

guvernatorilor, ale Consiliului general şi ale Comitetelor SEBC, în cadrul cărora 

se asigură interpretare simultană într-o serie de limbi. Utilizarea unei limbi de 

lucru unice asigură o comunicare rapidă, eficientă şi pe deplin fiabilă în cadrul 

BCE şi al Eurosistemului în ceea ce priveşte formularea şi aplicarea politicii 

monetare unice şi atribuţiile conexe.

4 .5   CONTROLUL  JUR I SD IC Ţ IONAL  EFECTUAT  DE  CURTEA  EUROPEANĂ 
DE  JUST I Ţ I E

După cum s-a menţionat anterior, Tratatul şi Statutul SEBC conferă BCE 

competenţe ample, printre care competenţe de reglementare şi dreptul de a 

impune sancţiuni şi penalităţi diferitelor entităţi care nu respectă regulamentele 

şi deciziile BCE. Aşadar, articolul 35.1 din Statutul SEBC prevede efectuarea 

unui control jurisdicţional al actelor şi omisiunilor BCE, în condiţiile stabilite la 

articolele 230-233 din Tratatul CE. Prin urmare, Consiliul UE, Comisia sau orice 

stat membru poate introduce în faţa Curţii Europene de Justiţie acţiuni împotriva 

actelor BCE destinate să producă efecte juridice faţă de terţi. Curtea are competenţa 

să se pronunţe cu privire la aceste acţiuni „pe motive de necompetenţă, încălcare 

a unor norme fundamentale de procedură, încălcare a Tratatului sau a oricărei 

norme de drept privind aplicarea acestuia ori de abuz de putere” (al doilea 

paragraf din articolul 230 din Tratat). În plus, orice persoană fizică sau juridică 

poate formula, în aceleaşi condiţii, o acţiune împotriva unei decizii a BCE care o 

priveşte în mod direct şi individual (al patrulea paragraf din articolul 230).

În temeiul articolului 232 din Tratat, în cazul în care BCE se abţine să hotărască, 

încălcând astfel prevederile Tratatului, aceasta poate fi, de asemenea, adusă 

înaintea Curţii Europene de Justiţie de către o instituţie comunitară sau de un stat 

membru. În mod similar, orice persoană fizică sau juridică poate sesiza Curtea în 

legătură cu omisiunea BCE de a-i adresa persoanei în cauză un act prevăzut de 

Tratat sau de Statutul SEBC.

5 În ordinea alfabetică a limbilor: cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, 
greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, 
slovenă, spaniolă şi suedeză.

6 Regulamentul nr. 1 al Consiliului CEE de stabilire a regimului lingvistic al Comunităţii 
Economice Europene (JO B 17, 6.10.1958, p. 385).
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Dacă acţiunea este întemeiată, Curtea declară actul nul sau, în cazul unei omisiuni, 

declară că abţinerea de a hotărî a fost contrară prevederilor Tratatului. În aceste 

cazuri, BCE este obligată să ia măsurile impuse de executarea hotărârii Curţii. 

O astfel de situaţie s-a produs în anul 2003, când Curtea Europeană de Justiţie a 

declarat nul regimul antifraudă propriu al BCE şi a hotărât că aceasta va fi supusă 

sistemului de luptă antifraudă al Comunităţii (a se vedea secţiunea 4.6).

Curtea Europeană de Justiţie examinează actele şi omisiunile BCE, având, 

în acelaşi timp, competenţa de a hotărî în cazul acţiunilor formulate de BCE 

împotriva unei instituţii comunitare sau a unui stat membru cu scopul de a-şi 

proteja prerogativele sau împotriva unei instituţii comunitare, dacă aceasta se 

abţine să hotărască (articolele 230 şi, respectiv, 232). În mod similar, BCE poate 

intenta o acţiune împotriva unei BCN, în cazul în care aceasta nu îşi îndeplineşte 

obligaţiile prevăzute în Tratat şi în Statut [articolul 237 litera (d) din Tratat].

De asemenea, Curtea are competenţă în cazul litigiilor dintre BCE şi personalul 

acesteia (a se vedea secţiunea 6.4.1) şi în toate cazurile în care i-au fost conferite 

competenţe printr-un acord între BCE şi partenerii săi contractuali.

4 .6  VER I F ICAREA  GEST IUN I I  Ş I  INTEGR ITĂŢ I I  F INANC IARE

Gestionarea financiară temeinică a Eurosistemului este o chestiune de interes 

public; în fapt, BCE şi BCN exercită o funcţie publică implicând, în ultimă 

instanţă, banii contribuabililor. Prin urmare, Tratatul conţine mai multe dispoziţii 

în temeiul cărora sunt verificate gestiunea financiară şi integritatea BCE.

BCE îşi îndeplineşte obligaţia de asumare a responsabilităţii prin elaborarea 

conturilor anuale şi publicarea acestora în cadrul rapoartelor sale anuale. 

Conturile anuale ale BCE şi ale tuturor BCN din Eurosistem sunt verificate de 

auditori externi independenţi. Conform articolului 27.1 din Statutul SEBC, aceşti 

auditori externi sunt desemnaţi la recomandarea Consiliului guvernatorilor şi 

agreaţi de Consiliul UE. Dispoziţiile juridice şi practicile conexe elaborate de 

BCE au fost considerate conforme cu Codul de bune practici privind transparenţa 

în politicile monetare şi financiare al FMI, adoptat în anul 1999 şi revizuit ultima 

dată în luna august 2000.

Pe lângă auditarea externă independentă, gestiunea financiară a BCE este, 

de asemenea, supusă unui control al Curţii de Conturi Europene. Conform 

articolului 27.2 din Statut, Curtea de Conturi examinează eficienţa operaţională 

a administrării BCE şi publică un Raport anual în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene.

Ca urmare a hotărârii Curţii Europene de Justiţie din 10 iulie 2003 7, BCE 

este inclusă în sfera de aplicare a sistemului de luptă antifraudă instituit de 

7 Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 
privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (JO L 136, 
31.5.1999, p. 1).
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Comunitatea Europeană în temeiul articolului 280 din Tratatul CE.8 Acest sistem 

permite Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), care este un serviciu 

de investigaţii independent din cadrul Comisiei 9, să ancheteze cazurile de fraudă 

şi alte acţiuni ilegale din cadrul BCE, dacă există indicii întemeiate în acest sens. 

Prin prisma hotărârii Curţii Europene de Justiţie, BCE şi-a adaptat normele şi 

procedurile interne la cadrul juridic prevăzut de aceasta şi a adoptat măsurile 

necesare pentru a colabora îndeaproape cu OLAF în lupta împotriva fraudelor.10 

8 Cauza C-11/00, Comisia Comunităţilor Europene/Banca Centrală Europeană, Rec. 2003, 
p. I-07147.

9 Decizia Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă 
(JO L 136, 31.5.1999, p. 20).

10 Decizia (BCE/2004/11) a Băncii Centrale Europene din 3 iunie 2004 privind modalităţile şi 
condiţiile aplicabile investigaţiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii 
Centrale Europene, în materie de prevenire a fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale care 
afectează interesele financiare ale Comunităţilor Europene şi de modificare a condiţiilor de 
angajare a personalului Băncii Centrale Europene (JO L 230, 30.6.2004, p. 56).
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5   IMPL ICAREA  BCE  ÎN  COOPERAREA 

INTERNAŢ IONALĂ

BCE este implicată în reprezentarea zonei euro la nivel internaţional, respectiv 

în reprezentarea Comunităţii Europene în chestiuni referitoare la UEM în 

cadrul organizaţiilor şi forumurilor internaţionale în care sunt vizate misiunile 

încredinţate Eurosistemului. Natura exactă a acestei implicări are la bază 

repartizarea competenţelor în cadrul Comunităţii şi între Comunitate şi statele 

membre ale acesteia. Astfel, în funcţie de tema abordată, implicarea BCE în 

cadrul organizaţiilor şi forumurilor internaţionale poate varia de la reprezentarea 

exclusivă a poziţiilor Comunităţii Europene la formularea propriilor poziţii ale 

BCE, alături de cele ale altor factori de decizie la nivel comunitar şi naţional.

5 .1  CONTEXT

Ca urmare a transferului politicii monetare şi valutare la nivel comunitar, a apărut 

necesitatea stabilirii unor acorduri care să permită participarea BCE în cadrul 

cooperării monetare şi financiare la nivel internaţional. Aceste acorduri au avut 

în vedere următoarele patru aspecte:

i .  Repar t i za rea  competenţe lo r  î n  cadru l  Comun i tă ţ i i
Articolul 111 alineatele (3) şi (4) din Tratatul CE abilitează Consiliul UE să 

decidă asupra cadrului de negociere şi încheiere a acordurilor privind unele 

chestiuni referitoare la regimul monetar şi valutar cu ţări din afara UE sau cu 

organizaţii internaţionale; de asemenea, Consiliul UE decide asupra poziţiei şi 

reprezentării Comunităţii la nivel internaţional în ceea ce priveşte chestiunile 

legate de UEM „în conformitate cu repartizarea competenţelor” în cadrul 

Comunităţii. Până în prezent, dispoziţiile articolului 111 alineatul (3) au fost 

aplicate numai la încheierea unor acorduri între Comunitatea Europeană şi 

unele ţări din afara UE cu privire la chestiuni vizând regimul monetar şi al 

cursului de schimb 1; celelalte dispoziţii nu au fost, pentru moment, aplicate. 

În schimb, cadrul actual de reprezentare internaţională a Comunităţii se bazează 

pe o înţelegere la care s-a ajuns cu ocazia şedinţelor Consiliului European de la 

Luxemburg din luna decembrie 1997 şi de la Viena din luna decembrie a anului 

următor. În Concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Luxemburg 

se precizează că BCE şi Consiliul ECOFIN „îşi vor îndeplini atribuţiile de 

reprezentare a Comunităţii la nivel internaţional în mod eficient şi în conformitate 

cu repartizarea competenţelor, astfel cum este prevăzut în Tratat”.

i i .  Repar t i za rea  r e sponsab i l i t ă ţ i l o r  î n  cadru l  Euros i s t emu lu i
Conform articolelor 6.1 şi 12.5 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor 

decide modalitatea în care Eurosistemul este reprezentat la nivel internaţional. 

1 Este cazul celor patru decizii ale Consiliului privind relaţiile monetare cu Principatul Monaco, 
Republica San Marino, Principatul Andorra şi Cetatea Vaticanului, precum şi al celor două 
decizii ale Consiliului privind aspecte legate de cursul de schimb al escudo capverdian, 
al francului CFA şi al francului comorian.
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BCE are dreptul de a participa în cadrul instituţiilor monetare internaţionale, 

la fel ca şi BCN, sub rezerva aprobării Consiliului guvernatorilor. Consiliul 

guvernatorilor a decis ca BCN să participe în continuare la organizaţiile şi 

forumurile internaţionale, în măsura în care ţările respective sunt implicate 

în activităţile acestor organisme; în acelaşi timp, BCE trebuie să asigure 

reprezentarea consecventă a Eurosistemului atunci când acest lucru se 

impune.

i i i .  Repar t i za rea  competenţe lo r  î n t re  Comun i ta te  ş i  ţ ă r i l e  d in 
zona  euro

După cum s-a menţionat în secţiunea 1.2.2, fiecare ţară din zona euro este în 

continuare responsabilă pentru toate politicile economice, cu excepţia politicii 

monetare şi a celei valutare. Aceasta înseamnă că implicarea BCE, a Comunităţii 

şi a fiecărui stat membru al UE în procesul de cooperare internaţională variază în 

funcţie de mandatele forumurilor şi organizaţiilor internaţionale competente.

i v .  S t ruc tura  i n s t i tu ţ i ona l ă  a  f o rumur i l o r  ş i  o rgan i za ţ i i l o r 
i n te rnaţ iona l e

Transferul suveranităţii monetare a ridicat câteva probleme inedite în privinţa 

cadrului instituţional al relaţiilor internaţionale, dat fiind faptul că, în acel 

moment, acordurile în vigoare nu erau adaptate participării la o uniune monetară 

atât de extinsă precum zona euro. Multitudinea organizaţiilor şi forumurilor 

internaţionale existente are ca scop promovarea cooperării între state membre 

suverane cu competenţe depline în aplicarea politicilor economice, monetare 

şi financiare. Pentru intrarea în vigoare a dispoziţiilor care reglementau 

relaţiile internaţionale ale Comunităţii şi ale BCE a fost necesară negocierea 

unor modificări ale normelor şi procedurilor care stăteau la baza relaţiilor 

internaţionale. Până în prezent, aceste modificări s-au bazat în mare măsură pe 

o abordare pragmatică, în conformitate cu Concluziile Preşedinţiei Consiliului 

European din decembrie 1998 de la Viena, în care se preciza că „o abordare 

pragmatică ar putea fi cea mai eficientă şi ar simplifica adaptarea normelor şi 

practicilor actuale, desigur, cu condiţia ca o astfel de abordare să aibă drept 

rezultat recunoaşterea adecvată a rolului monedei euro”.

Soluţiile pragmatice care au fost elaborate până în prezent permit participarea 

BCE în cadrul unor forumuri şi organizaţii internaţionale în legătură cu misiunile 

încredinţate Eurosistemului.

• Ori de câte ori în cadrul cooperării internaţionale este vizată politica monetară 
unică, BCE este singura instituţie abilitată să reprezinte poziţiile Comunităţii 

Europene, întrucât politica monetară unică ţine de competenţa exclusivă a 

principalelor organe de decizie ale BCE, respectiv Consiliul guvernatorilor şi 

Comitetul executiv.

• În ceea ce priveşte cursul de schimb al euro, BCE împarte responsabilitatea 

cu Eurogrupul şi Consiliul UE (ECOFIN). Astfel, atât preşedintele BCE, 

cât şi preşedintele Eurogrupului participă la consultări cu terţi – de exemplu, 

la nivelul G7 – şi la politica de comunicare.
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• În domeniul sistemelor de plăţi, BCE poate formula poziţii la nivel internaţional 

cu privire la aspecte legate de responsabilitatea Eurosistemului de a promova 

funcţionarea eficientă şi fără sincope a sistemelor de plăţi şi de decontare. 

BCN din zona euro, care participă în cadrul unor forumuri şi organizaţii 

internaţionale alături de BCE, pot, de asemenea, să exprime opinii care să 

reflecte responsabilitatea şi experienţa proprii în domeniul administrării şi 

supravegherii sistemelor naţionale de plăţi şi de decontare.

• În ceea ce priveşte aspectele statistice, Statutul SEBC prevede obligaţia cu 

caracter general a BCE de a coopera cu organizaţiile internaţionale. Această 

dispoziţie, care ia în considerare faptul că activitatea statistică este derulată 

în context global, permite BCE să formuleze poziţii alături de alte organisme 

comunitare competente (de exemplu, Eurostat).

• În domeniul supravegherii prudenţiale şi al stabilităţii financiare, BCE 

poate participa la reuniunile internaţionale de interes şi îşi poate prezenta 

poziţiile alături de cele ale autorităţilor naţionale competente în acest domeniu 

(de exemplu, BCN şi agenţiile naţionale de supraveghere).

5 .2   POL IT IC I LE  APL ICATE  ÎN  CADRUL  RELAŢ I I LOR  INTERNAŢ IONALE 
ALE  BCE

Activităţile principale ale BCE în domeniul cooperării internaţionale presupun 

schimbul de informaţii şi de opinii cu alţi factori de decizie în cadrul forumurilor 

şi organizaţiilor multilaterale. Evaluarea inter pares a evoluţiilor şi politicilor 

economice în principalele zone economice are o importanţă deosebită în acest 

context, consolidând capacitatea BCE de a analiza impactul exercitat de evoluţiile 

externe asupra economiei zonei euro. La schimburile de informaţii şi de opinii 

se adaugă activităţile de supraveghere desfăşurate de organizaţii independente, 

precum Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică (OCDE).

De asemenea, BCE participă la eforturile comunităţii internaţionale de elaborare 

a unor puncte de vedere comune privind un set de bune practici şi norme de 

îmbunătăţire a transparenţei şi eficienţei procesului decizional. De regulă, 

bunele practici sunt definite în cadrul principiilor, standardelor şi codurilor 

fundamentale care urmează să fie puse în aplicare în mod voluntar în fiecare 

ţară în parte. Identificarea celor mai bune practici încurajează concurenţa şi 

transparenţa în rândul factorilor responsabili de elaborarea de politici, noţiunea 

de bună guvernanţă publică devenind astfel o componentă centrală a cooperării 

internaţionale.

Cu toate acestea, politicile aplicate de BCE în cadrul cooperării internaţionale nu 

includ coordonarea ex ante a politicii sale monetare şi valutare cu cele derulate 

de ţări din afara zonei euro, fapt ce ar putea deveni, cu uşurinţă, incompatibil cu 

mandatul şi statutul său de instituţie independentă: orice încercare de coordonare 

ex ante ar face să dispară graniţele dintre atribuţiile specifice ale factorilor de 

decizie şi ar reduce, prin urmare, responsabilitatea acestora.
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5 .3  RELAŢ I I LE  BCE  CU  ORGANIZAŢ I I LE  INTERNAŢ IONALE

BCE a stabilit relaţii cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi cu Organizaţia 

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Aceste două organizaţii 

monitorizează şi evaluează periodic evoluţiile economice şi ale politicilor din 

ţările lor membre.

5 .3 .1  Fondu l  Moneta r  In te rnaţ iona l

FMI, care a fost înfiinţat în anul 1944 în temeiul Acordului de la Bretton Woods, 

numără în prezent 184 de state membre. Principalele sale atribuţii constau în 

promovarea cooperării monetare la nivel mondial, asigurarea stabilităţii cursului 

de schimb, facilitarea comerţului internaţional, precum şi promovarea creşterii 

economice. Sfera de aplicare a mandatului său plasează FMI în centrul sistemului 

financiar şi monetar internaţional.

Având în vedere importanţa politicilor economice ale statelor membre pentru 

stabilitatea sistemului economic mondial, supravegherea se află în centrul 

activităţilor FMI, constând în monitorizarea şi evaluarea evoluţiilor şi politicilor 

economice şi financiare ale statelor membre, în cadrul consultărilor cu statele 

membre conform articolului IV din Statutul FMI (cunoscute drept consultări 

în temeiul articolul IV). De asemenea, supravegherea cuprinde o evaluare a 

implicaţiilor globale ale politicilor naţionale în cadrul unui sistem financiar şi 

economic mondial tot mai integrat (supraveghere multilaterală).

S ta tutu l  de  obse rva tor  a l  BCE
Date fiind mandatele conferite atât FMI, cât şi BCE, s-a considerat esenţial 

ca BCE să fie reprezentată în cadrul FMI în chestiuni care intră în sfera de 

competenţă a acesteia. La 21 decembrie 1998, Board-ul FMI a decis acordarea 

statutului de observator Băncii Centrale Europene. Aceasta a fost o soluţie 

pragmatică prin care s-a evitat necesitatea modificării Statutului FMI, în temeiul 

căruia numai ţările pot deveni membre ale acestei organizaţii. Astfel, BCE 

este invitată permanent să participe în calitate de observator la toate şedinţele 

Board-ului FMI în cadrul cărora se dezbat aspecte de interes direct pentru BCE, 

precum:

• consultări în temeiul articolului IV cu privire la politicile zonei euro;

• consultări în temeiul articolului IV cu diferite ţări din zona euro;

• rolul monedei euro în sistemul monetar internaţional;

• supravegherea multilaterală, respectiv dezbaterile semestriale asupra World 
Economic Outlook (Perspectivele economiei mondiale) şi Global Financial 
Stability Report (Raportul privind stabilitatea financiară la nivel mondial) ale 

FMI, precum şi discuţii periodice privind evoluţia economiei internaţionale şi a 

pieţelor.

În cadrul acestor discuţii ale Board-ului FMI şi în măsura în care este vizată 

politica monetară a zonei euro, observatorul din partea BCE prezintă luările de 



153

poziţie ale Comunităţii Europene. În ceea ce priveşte cursul de schimb, directorul 

executiv care reprezintă preşedinţia Eurogrupului şi observatorul din partea BCE 

expun împreună poziţia Comunităţii, reflectând schimbul periodic de opinii care 

are loc la nivelul zonei euro, de exemplu cu ocazia şedinţelor Eurogrupului (a se 

vedea secţiunea 4.3.2).

Pe lângă invitaţia permanentă, observatorul din partea BCE poate fi, de 

asemenea, chemat să participe la şedinţe ad-hoc atunci când punctele de pe 

ordinea de zi sunt considerate atât de BCE, cât şi de FMI ca fiind de interes 

reciproc pentru îndeplinirea mandatelor. În prezent, a devenit un lucru obişnuit 

ca observatorul din partea BCE să fie invitat să participe la dezbaterile în temeiul 

articolului IV privind statele membre ale UE care nu au adoptat încă euro, dat 

fiind faptul că BCE participă, alături de BCN ale acestor ţări, la procedurile de 

coordonare a politicii monetare. De asemenea, observatorul BCE participă la 

dezbaterile privind Statele Unite şi Japonia din cadrul consultărilor anuale în 

temeiul articolului IV.

În temeiul aceloraşi acorduri privind participarea în calitate de observator, 

preşedintele BCE este invitat să participe la şedinţele Comitetului financiar şi 

monetar internaţional. Acesta se întruneşte de două ori pe an, cu ocazia reuniunii 

de primăvară şi a celei anuale ale FMI, pentru elaborarea de avize şi rapoarte către 

Consiliul guvernatorilor FMI cu privire la supravegherea sistemului financiar şi 

monetar internaţional. De asemenea, acest comitet prezintă orientări referitoare 

la activitatea Board-ului FMI.

Consu l t ă r i  î n  t eme iu l  a r t i co lu lu i  I V  cu  BCE  ş i  cu  ţă r i l e  d in 
zona  euro
După introducerea monedei euro, consultările în temeiul articolului IV cu statele 

membre ale zonei euro au fost separate în două componente distincte: prima parte 

a procesului derulat în temeiul articolului IV se referă, în principal, la aspecte 

monetare şi valutare specifice zonei euro, iar cea de-a doua vizează diferite ţări din 

zona euro şi toate politicile economice, cu excepţia celei monetare şi a celei valutare 

(de exemplu, politicile fiscale sau structurale). Această dublă abordare reflectă 

adaptarea procedurilor FMI, necesară ca urmare a repartizării competenţelor în 

cadrul zonei euro.

O delegaţie a FMI vizitează BCE de două ori pe an pentru a discuta evoluţiile 

recente şi aspectele relevante pentru politica monetară şi valutară din zona euro. 

În acest context, misiunea FMI poartă discuţii şi cu organismele Comunităţii 

Europene care au rol de coordonare a politicilor naţionale (de exemplu, în 

cadrul Orientărilor generale de politică economică şi al Pactului de stabilitate 

şi creştere), precum Comisia Europeană, Comitetul economic şi financiar şi 

Eurogrupul. Aceste discuţii se axează pe evoluţiile şi politicile economice 

(de exemplu, politici fiscale şi structurale) din întreaga zonă euro, care au 

relevanţă pentru politica monetară şi evoluţiile cursului de schimb.

În cea de-a doua parte a procesului derulat în temeiul articolului IV, care priveşte 

politicile economice ale diferitelor state membre, delegaţiile FMI vizitează statele 

respective pentru a se întâlni cu factorii de decizie la nivel naţional.
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A l te  domen i i  de  coopera re
BCE participă, de asemenea, la o serie de iniţiative ale FMI de consolidare a 

arhitecturii financiare internaţionale. Un exemplu a fost Codul bunelor practici în 

domeniul transparenţei politicilor monetare şi financiare, care cuprinde principii 

generale privind transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor în domeniul politicii 

monetare şi atribuţiile conexe ale băncilor centrale. Printre acestea se numără 

sistemele de plăţi şi supravegherea, orientările privind gestionarea rezervelor 

valutare şi Rapoartele asupra respectării standardelor şi codurilor (Reports on the 
Observance of Standards and Codes – ROSC), în cadrul eforturilor mai ample 

ale comunităţii internaţionale de a stimula punerea în aplicare a standardelor şi 

codurilor convenite la nivel internaţional. ROSC evaluează modul în care ţările 

respectă aceste standarde şi coduri pentru a identifica eventualele puncte slabe 

care pot contribui la vulnerabilitatea economică şi financiară.

BCE a stabilit relaţii de lucru cu FMI şi în alte domenii. Printre altele, BCE 

participă activ la aplicarea şi elaborarea standardelor statistice internaţionale – 

cum ar fi cele prevăzute de Manualul privind balanţa de plăţi al FMI (a cincea 

ediţie) – în cadrul Sistemului conturilor naţionale (SCN 93) revizuit. Relaţii de 

lucru s-au dezvoltat şi în cadrul Standardului special de diseminare a datelor 

(SSDD), care a fost înfiinţat în 1996 pentru a asigura furnizarea de date prompte, 

fiabile şi cuprinzătoare de către ţările membre atât publicului, cât şi FMI în 

scopuri de supraveghere. Totodată, BCE se implică periodic în activităţile de 

asistenţă tehnică ale FMI.

Începând cu luna noiembrie 2000, BCE este deţinător autorizat de drepturi 

speciale de tragere (DST) şi, prin urmare, poate participa la operaţiuni voluntare 

cu statele membre ale FMI şi cu alţi deţinători autorizaţi de DST. În acest scop, 

în luna aprilie 2001, BCE şi FMI au încheiat un acord de vânzare-cumpărare de 

DST. Acest acord permite FMI să iniţieze operaţiuni cu DST între BCE şi alţi 

deţinători de DST, contribuind astfel la gestionarea fără sincope a departamentului 

de DST al FMI.2

5 .3 .2  Organ i za ţ i a  pent ru  Coopera re  ş i  Dezvo l t a re  Economică

OCDE este o organizaţie interguvernamentală care are în prezent 30 de ţări 

membre şi relaţii cu alte 70 de state. Instituţia pune la dispoziţia membrilor un 

cadru de consultare, de comparare a experienţelor proprii şi de cooperare între 

statele membre în vederea atingerii unui nivel maxim de creştere sustenabilă şi 

a ameliorării bunăstării economice şi sociale în concordanţă cu principiile unei 

economii de piaţă. OCDE cuprinde toate domeniile care ţin de politicile publice, 

inclusiv politica monetară şi alte politici economice. BCE participă la toate 

activităţile OCDE referitoare la misiunile Eurosistemului.

Deşi calitatea de membru al OCDE nu poate fi atribuită decât ţărilor, Comunitatea 

Europeană este permanent reprezentată în cadrul OCDE, luând parte la activităţile 

de interes. Acest acord se bazează pe Protocolul suplimentar nr. 1 la articolul 13 

din Convenţia OCDE din 14 decembrie 1960. Începând cu anul 1999, BCE a 

participat, împreună cu Comisia Europeană, la toate reuniunile OCDE care ţin de 

2 A se vedea BCE (2002), Annual Report 2001, capitolul V, secţiunea 2.
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domeniul său de competenţă, făcând parte din delegaţia Comunităţii Europene, 

prin intermediul căreia atât BCE, cât şi Comisia îşi exprimă fiecare propriile 

opinii conform sferei de competenţă specifice.

Printre comitetele şi grupurile de lucru ale OCDE la care participă BCE se 

numără următoarele:

• Comitetul de analiză economică şi de dezvoltare;

• Comitetul de politică economică şi grupurile de lucru ale acestuia;

• Comitetul pentru pieţe financiare.

Comitetul de analiză economică şi de dezvoltare (Economic and Development 
Review Committee – EDRC), care a fost înfiinţat în anul 1961, are responsabilitatea 

efectuării de analize periodice ale situaţiei şi politicilor economice ale fiecărei 

ţări membre a OCDE. Acesta publică sondaje economice pe baza acestor analize, 

care includ o serie de recomandări, pe care ţările membre pot hotărî să le ia în 

considerare în elaborarea politicilor proprii. Începând din anul 2001, EDRC 

efectuează, de asemenea, o analiză anuală a zonei euro.

Comitetul de politică economică (Economic Policy Committee – EPC) are 

în vedere, în principal, situaţia economică mondială, în special implicaţiile 

dezvoltării în trei regiuni importante ale OCDE (zona euro, Statele Unite 

şi Japonia). Acesta examinează o multitudine de aspecte referitoare atât la 

perspectivele economice, cât şi la cerinţele aplicabile zonei OCDE, furnizând 

astfel membrilor OCDE o evaluare cuprinzătoare a situaţiei. Activitatea EPC este 

susţinută de o serie de grupuri de lucru:

i. Grupul de lucru nr. 1 abordează aspecte economice şi politici cu un caracter 

mai structural (de exemplu, legăturile dintre politici şi creşterea economică 

pe termen lung, criteriile pentru supravegherea cheltuielilor publice şi rolul 

stabilizatorilor automaţi);

ii. Grupul de lucru nr. 3 monitorizează şi evaluează principalele evoluţii 

macroeconomice (de exemplu, evoluţiile cursului de schimb, dezechilibrele 

poziţiilor externe şi/sau bugetare şi riscurile financiare sistemice);

iii. Grupul de lucru privind perspectivele economice pe termen scurt 

(Working Party on Short-Term Economic Prospects – STEP) asistă EPC în 

formularea proiecţiilor economice.

Comitetul pentru pieţe financiare analizează evoluţiile structurale pe pieţele 

financiare ale OCDE.
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5 .4   PART IC IPAREA  BCE  ÎN  CADRUL  UNOR FORUMURI  INFORMALE 
ALE  M IN I ŞTR ILOR DE  F INANŢE  Ş I  ALE  GUVERNATOR ILOR 
BĂNC ILOR CENTRALE

5 .4 .1   M in i ş t r i i  de  f i nanţe  ş i  guvernator i i  bănc i l o r  cent ra l e 
d in  G7

În cadrul mai extins de cooperare al Grupului celor şapte 3 (G7), miniştrii de 

finanţe şi guvernatorii băncilor centrale se întâlnesc periodic pentru a discuta 

probleme economice şi financiare importante la nivel internaţional. Reuniunile 

acestora se axează în principal pe evoluţiile şi perspectivele economico-financiare 

din ţările respective, aspecte legate de cursul de schimb şi economia mondială. 

În plus, aceştia abordează chestiuni de interes comun referitoare la politica 

monetară şi financiară internaţională. Aceste schimburi informale de opinii permit 

participanţilor să înţeleagă mai bine diferitele probleme ale momentului, putând 

fi, de asemenea, utile în procesele decizionale şi în dezbaterile organizaţiilor 

internaţionale, cum ar fi FMI, Banca Mondială sau OCDE şi oferind posibile 

orientări sau un impuls politic pentru activitatea acestora.

Până la începutul celei de-a treia etape a UEM, la reuniunile miniştrilor de finanţe 

şi guvernatorilor băncilor centrale din cadrul G7 puteau participa doar autorităţile 

naţionale respective ale ţărilor G7. Odată cu transferul politicii monetare şi 

valutare de la nivel naţional la nivel comunitar, mecanismele din zona euro 

au fost adaptate pentru a ţine cont de noua repartizare a competenţelor. Prin 

urmare, atât preşedintele BCE, cât şi preşedintele Eurogrupului participă la acele 

dezbateri în cadrul cărora sunt tratate supravegherea macroeconomică şi aspecte 

legate de cursul de schimb. Guvernatorii băncilor centrale ale celor trei ţări G7 

care fac parte din zona euro (Franţa, Germania şi Italia) nu participă la aceste 

dezbateri. Totuşi, aceştia iau parte la dezbaterile privind alte aspecte, precum 

arhitectura financiară internaţională şi iniţiativele privind datoriile ţărilor sărace.

În ceea ce priveşte rolurile şi responsabilităţile efective, preşedintele BCE prezintă 

opiniile Eurosistemului asupra politicii monetare în zona euro, iar preşedintele 

Eurogrupului participă la discuţiile legate de alte evoluţii şi politici economice 

din zona euro. Având în vedere că BCE şi Consiliul UE au o responsabilitate 

comună în privinţa aspectelor legate de cursul de schimb, opiniile prezentate în 

cadrul G7 reflectă consultările anterioare dintre cele două instituţii.

5 .4 .2   M in i ş t r i i  de  f i nanţe  ş i  guvernator i i  bănc i l o r  cent ra l e 
d in  G10

Activităţile miniştrilor şi guvernatorilor din cadrul Grupului celor zece 4 (G10) 

sunt strâns legate de activităţile FMI şi au debutat încă de la crearea Acordurilor 

generale de împrumut (AGI), încheiate în anul 1962 cu scopul de a completa 

3 Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite formează Grupul celor 
şapte (G7) şi, împreună cu Rusia, Grupul celor opt (G8). Şefii de stat sau de guvern şi miniştrii 
de externe se reunesc în configuraţia G8, iar miniştrii de finanţe, în cadrul G7.

4 G10 cuprinde Belgia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit, Statele Unite, 
Suedia şi Ţările de Jos. Elveţia este membru asociat al G10.
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resursele obişnuite ale FMI. În ultimii ani, G10 s-a axat în principal pe prevenirea 

şi gestionarea crizelor financiare internaţionale.

Preşedintele BCE participă ca observator la reuniunile anuale ale miniştrilor şi 

guvernatorilor, care sunt organizate în paralel cu reuniunea anuală a FMI. În plus, 

se organizează şedinţe ad-hoc la nivel de supleanţi, la care participă şi BCE în 

calitate de observator.

5 .4 .3   M in i ş t r i i  de  f i nanţe  ş i  guvernator i i  bănc i l o r  cent ra l e 
d in  G20

Grupul celor 20 5 (G20) este un forum informal al miniştrilor de finanţe şi al 

guvernatorilor băncilor centrale, înfiinţat în anul 1999 cu scopul de a implica 

principalele pieţe emergente în dialogul privind aspectele de politică economică 

şi financiară internaţională. Obiectivul acestuia constă în facilitarea unui schimb 

de opinii deschis cu privire la aceste aspecte şi, prin aceasta, în promovarea unui 

consens asupra problemelor dezbătute de organismele decizionale competente, 

precum FMI şi Banca Mondială.

BCE şi Preşedinţia UE sunt membre ale G20. Ambele participă la reuniunile 

miniştrilor şi guvernatorilor G20, precum şi la reuniunile pregătitoare la nivel 

de supleanţi. Participarea BCE şi a Preşedinţiei UE facilitează prezentarea unei 

perspective a întregii zone euro asupra problemelor abordate. Contribuţiile 

BCE şi/sau ale Preşedinţiei UE la discuţiile G20 sunt coordonate, în măsura 

considerată corespunzătoare, în funcţie de repartizarea competenţelor prevăzută 

în Tratat.

5 .4 .4  Fo rumu l  pent ru  s tab i l i t a te  f i nanc i a ră

În februarie 1999, miniştrii de finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din 

ţările G7 au hotărât să înfiinţeze un Forum pentru stabilitate financiară (FSF), 

cu următoarele obiective:

i. evaluarea punctelor slabe ale sistemului financiar internaţional;

ii. identificarea activităţilor de promovare a stabilităţii financiare internaţionale 

prin optimizarea schimbului de informaţii şi a cooperării internaţionale în 

domeniul supravegherii şi controlului financiar.

FSF dispune de un secretariat, găzduit de BRI, care oferă asistenţă administrativă. 

Un membru al Comitetului executiv al BCE (Tommaso Padoa-Schioppa) a 

participat la reuniunile FSF iniţial în calitate de observator şi, începând din luna 

5 Membrii Grupului celor 20 sunt miniştrii de finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din 
Africa de Sud, Arabia Saudită, Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Coreea, Franţa, 
Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Mexic, Regatul Unit, Rusia, Statele Unite şi Turcia. 
Un alt membru este Comunitatea Europeană, reprezentată de preşedintele Consiliului UE şi 
de preşedintele BCE. Directorul executiv al FMI şi preşedintele Băncii Mondiale, alături de 
preşedinţii Comitetului financiar şi monetar internaţional şi Comitetului de dezvoltare al FMI 
şi al Băncii Mondiale, participă, de asemenea, la discuţii în calitate de membri ex officio.
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iunie 2000, ca membru permanent, în special în calitatea sa de preşedinte al 

Comitetului BRI pentru sistemele de plăţi şi de decontare.

5 .4 .5   Banca  Reg l emente lo r  I n te rnaţ iona l e  ş i  f o rumur i l e  bănc i l o r 
cent ra l e

Înfiinţată în anul 1930, BRI este cea mai veche organizaţie monetară şi 

financiară internaţională din lume. Un obiectiv fundamental al BRI îl reprezintă 

„promovarea cooperării între băncile centrale” (articolul 3 din Statutul BRI). 

BCE participă la toate activităţile de cooperare din cadrul BRI, inclusiv la cele 

din domeniul statisticii. Începând din anul 2000, BCE este, de asemenea, acţionar 

al BRI, având drept de vot şi de reprezentare în cadrul adunării generale anuale 

a acesteia.

Preşedintele BCE participă 6 la reuniunile guvernatorilor băncilor centrale ale 

ţărilor G10, care au loc de obicei o dată la două luni la sediul BRI de la Basel. 

În cadrul acestui forum, guvernatorii dezbat aspecte economice, monetare şi 

financiare internaţionale importante (de exemplu, tendinţele economice, atât 

în ţările industrializate, cât şi în economiile de piaţă emergente, potenţialele 

ameninţări la adresa stabilităţii financiare mondiale şi evoluţiile monetare şi 

financiare pe termen lung). Băncile centrale din ţările cu economii de piaţă 

emergente care prezintă importanţă sistemică sunt tot mai prezente la reuniuni.

Guvernatorii băncilor centrale din cadrul G10 au înfiinţat o serie de comitete 

permanente şi grupuri de lucru ad-hoc. Patru comitete permanente prezintă un 

interes deosebit pentru BCE:

i. BCE are statut de observator în cadrul reuniunilor Comitetului de 
supraveghere bancară de la Basel (CSBB). Acest comitet, care constituie 

un cadru permanent de cooperare între ţările G10, stabileşte standarde 

recunoscute la nivel internaţional în domeniul reglementării şi supravegherii 

bancare şi al bunelor practici în această privinţă. Având în vedere importanţa 

acţiunilor Comitetului pentru activităţile BCE şi ale Eurosistemului în 

domeniul supravegherii prudenţiale şi al stabilităţii financiare, BCE participă, 

de asemenea, la unele subgrupuri ale CSBB, cum ar fi Grupul pentru servicii 

bancare electronice (Electronic Banking Group), Grupul pentru capital 

(Capital Group), Grupul pentru cercetare (Research Task Force) şi Grupul 

de gestionare a riscurilor (Risk Management Group);

ii. începând cu luna iunie 2000, Comitetul pentru sisteme de plăţi şi decontare 
(CSPD) este prezidat de un membru al Comitetului executiv al BCE 

(Tommaso Padoa-Schioppa). CSPD joacă un rol esenţial în cadrul eforturilor 

de promovare a unor mecanisme eficiente şi robuste de plăţi şi decontare;

iii. totodată, BCE este membră a Comitetului pentru sistemul financiar mondial 
(CSFM). Activităţile CSFM au ca obiectiv identificarea şi evaluarea 

surselor potenţiale de stres din mediul financiar mondial, precum şi o mai 

6 Preşedintele BCE prezidează reuniunile G10 începând cu luna noiembrie 2003.
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bună înţelegere a funcţionării pieţelor financiare şi promovarea eficienţei şi 

stabilităţii acestora;

iv. BCE este, de asemenea, membră a Comitetului pieţelor, care reuneşte 

reprezentanţi la nivel înalt ai băncilor centrale pentru a analiza periodic 

evoluţiile de pe pieţele financiare, axându-se în special pe pieţele valutare.
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6  BCE  CA  ENT ITATE  CORPORAT IVĂ

În calitate de bancă centrală, BCE prezintă caracteristici proprii atât sectorului 

public, cât şi sectorului privat. Bazele juridice şi misiunea sa fac din aceasta 

o autoritate publică; în acelaşi timp, politicile sale sunt aplicate, în principal, 

prin intermediul unor operaţiuni financiare, iar organizarea şi metodele 

de lucru sunt similare celor ale unei bănci din sectorul privat. BCE este, 

prin urmare, o autoritate publică sui generis, având şi anumite caracteristici 

proprii sectorului privat.

6 .1  DECLARAŢ IA  DE  M IS IUNE

În luna august 2003, Comitetul executiv a adoptat declaraţia de misiune a BCE, 

care reflectă obiectivele şi poziţia acesteia în cadrul Eurosistemului.

„Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale formează împreună 

Eurosistemul – sistemul băncilor centrale din zona euro. Obiectivul principal al 

Eurosistemului este menţinerea stabilităţii preţurilor, respectiv protejarea valorii 

monedei euro.

Banca Centrală Europeană se angajează să îndeplinească în mod eficient toate 

atribuţiile de bancă centrală care îi sunt încredinţate. Prin aceasta, aspirăm la cel 

mai înalt nivel de integritate, competenţă, eficienţă şi transparenţă.”

Prima parte a declaraţiei de misiune pune accentul pe relaţia vitală dintre BCE 

şi BCN din zona euro şi pe obiectivul primordial al Eurosistemului. Cea de-a 

doua parte subliniază angajamentul BCE de a-şi derula eficient activităţile, 

precum şi valorile considerate de angajaţii şi de conducerea BCE ca fiind 

deosebit de importante pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. Valorilor 

precum integritatea, competenţa, eficienţa şi transparenţa le-a fost acordată 

o importanţă deosebită într-un sondaj realizat în rândul membrilor personalului 

BCE, rezultatele acestuia contribuind în mod direct la formularea declaraţiei 

de misiune.

Aceste valori sunt reflectate în modul de organizare a structurii interne şi 

a procedurilor de lucru ale BCE. Caracteristicile structurale şi procedurale nu 

sunt statice, ci evoluează continuu în vederea elaborării celor mai bune practici şi 

standarde. Astfel, în etapa de pornire, BCE a avut ca priorităţi stabilirea propriilor 

funcţii şi introducerea monedei euro. Aceste obiective iniţiale fiind deja 

îndeplinite cu succes, în ultimii ani BCE s-a orientat mai mult către consolidarea 

organizării interne şi a strategiei privind resursele umane.
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6 .2  GUVERNANŢA  CORPORAT IVĂ

Sintagma „guvernanţă corporativă” poate avea conotaţii şi definiţii diferite. 

Într-un context specific BCE, aceasta se referă la:

• regulile şi procedurile de adoptare a deciziilor cu privire la activităţile interne 

ale BCE;

• cadrul de monitorizare a respectării acestor decizii şi legislaţiei aplicabile.

Întrucât BCE este o organizaţie independentă, guvernanţa corporativă a acesteia 

este, în primul rând, responsabilitatea organelor sale de decizie, în special a 

Consiliului guvernatorilor şi a Comitetului executiv. În plus, există mai multe 

paliere de control intern şi extern.

6 .2 .1   Ro lu l  Cons i l i u l u i  guvernator i l o r  ş i  a l  Comi te tu lu i  execut i v 
î n  guvernanţa  co rpora t i vă

În calitate de organ de decizie suprem pentru administrarea şi funcţionarea 

BCE, Consiliul guvernatorilor adoptă regulamentul de procedură al BCE şi 

este responsabil, în special, de finanţele acesteia. La propunerea Comitetului 

executiv, acesta adoptă bugetul anual al BCE şi ia toate deciziile referitoare 

la dotarea cu resurse financiare a BCE şi la alocarea rezultatelor financiare 

anuale. De asemenea, Consiliul guvernatorilor stabileşte condiţiile de angajare 

a membrilor Comitetului executiv (a se vedea secţiunea 2.5.1) şi a 

personalului BCE.

În conformitate cu atribuţia statutară a Comitetului executiv de administrare 

a activităţilor curente ale BCE, acesta exercită competenţe de organizare şi 

administrative. După consultarea Consiliului guvernatorilor, Comitetul decide 

cu privire la structura internă a BCE, respectiv numărul, denumirile şi funcţiile 

unităţilor sale organizaţionale. Principalele unităţi organizaţionale, denumite 

şi „domenii de activitate”, se află sub controlul direct al Comitetului executiv. 

Acesta din urmă hotărăşte care sunt responsabilităţile fiecăruia dintre membrii săi 

cu privire la anumite domenii de activitate şi informează Consiliul guvernatorilor 

şi Consiliul general. Aceste decizii sunt luate în prezenţa tuturor membrilor 

Comitetului şi nu pot fi adoptate împotriva votului preşedintelui.1

Comitetul executiv este, de asemenea, responsabil de toate aspectele legate 

de personal şi adoptă Regulamentul privind personalul (pentru a implementa 

Condiţiile de angajare stabilite de Consiliul guvernatorilor), luând toate deciziile 

necesare cu privire la selecţia, numirea şi promovarea personalului BCE.

6 .2 .2  N i ve l e  de  cont ro l  i n te rn  ş i  ex te rn

După cum s-a menţionat în secţiunea 4.6, integritatea şi gestiunea financiară ale 

BCE sunt evaluate extern de către auditori independenţi, de Curtea de Conturi 

Europeană şi de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Aceste paliere 

1 Articolul 10.2 din Regulamentul de procedură al BCE.
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de control extern sunt suplimentate prin câteva mecanisme şi proceduri de 

control intern, prezentate mai jos.

Comi te tu l  pent ru  buget
Comitetul pentru buget, înfiinţat de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu 

articolul 15 din Regulamentul de procedură al BCE, asistă Consiliul guvernatorilor 

în probleme legate de bugetul BCE. Comitetul este alcătuit din reprezentanţi ai 

băncilor centrale din Eurosistem, unul dintre aceştia fiind desemnat preşedinte. 

Comitetul analizează în special proiectele de buget anual ale BCE şi prezintă un 

aviz Consiliului guvernatorilor înainte ca acesta din urmă să adopte bugetele. 

De asemenea, Comitetul prezintă Consiliului guvernatorilor opinia sa cu privire 

la execuţia bugetelor anuale.

S t ruc tura  de  cont ro l  i n te rn
Structura de control intern se bazează pe o abordare funcţională, fiecare unitate 

organizaţională răspunzând de propria eficienţă şi de propriul control intern. 

Unităţile organizaţionale stabilesc şi aplică un set de proceduri de control 

operaţional în domeniul lor de responsabilitate. În plus, Direcţia planificare 

şi control, precum şi Serviciul gestionarea riscurilor din cadrul BCE oferă 

consultanţă Comitetului executiv cu privire la aspecte specifice legate de control 

la nivelul băncii în ansamblu.

Aud i tu l  i n te rn
Direcţia audit intern este direct subordonată Comitetului executiv. Mandatul 

acesteia este prevăzut în Carta de audit a BCE, care a fost elaborată de Comitetul 

executiv pe baza standardelor profesionale internaţionale, în special cele ale 

Institutului auditorilor interni.

Codur i  de  condu i tă  ş i  p reven i r ea  de l i c tu lu i  de  i n i ţ i e r e
Una dintre valorile definitorii ale BCE o constituie promovarea celui mai înalt 

nivel de integritate. Astfel, BCE a stabilit reguli şi proceduri pentru a demonstra 

angajamentul asumat în îndeplinirea acestui obiectiv.

Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor, adoptat în luna 

mai 2002 2, reflectă responsabilitatea tuturor membrilor Consiliului guvernatorilor 

de a proteja integritatea şi reputaţia Eurosistemului, precum şi de a menţine 

eficienţa operaţională a acestuia. Un consilier, numit de Consiliul guvernatorilor, 

oferă orientări cu privire la anumite aspecte ale conduitei profesionale.

Codul de conduită al Băncii Centrale Europene 3 conţine orientări şi stabileşte 

criterii de referinţă pentru personalul BCE şi membrii Comitetului executiv, 

toţi aceştia fiind încurajaţi să menţină standarde înalte de etică profesională în 

îndeplinirea atribuţiilor.

Normele privind delictul de iniţiere 4 au fost elaborate pentru a preveni utilizarea 

abuzivă a informaţiilor sensibile privind pieţele financiare. În conformitate cu 

2 JO C 123, 24.5.2002, p. 9.
3 JO C 76, 8.3.2001, p. 12.
4 JO C 236, 22.8.2001, p. 13.



164

aceste norme, este interzis întregului personal al BCE şi membrilor Comitetului 

să profite direct sau indirect de informaţiile interne atunci când derulează 

activităţi financiare în nume personal şi pe riscul propriu sau în numele şi pe 

riscul unui terţ.

Un consilier pe probleme de etică, numit de Comitetul executiv, oferă orientări cu 

privire la toate aspectele legate de conduita profesională, asigurând o interpretare 

coerentă a normelor privind delictul de iniţiere.

Responsab i l u l  cu  p rotec ţ i a  da te lo r
În conformitate cu dispoziţiile unui regulament al Parlamentului European 

şi al Consiliului 5, Comitetul executiv a numit un responsabil cu protecţia 

datelor (Data Protection Officer – DPO), care şi-a preluat atribuţiile la data de 

1 ianuarie 2002. Responsabilul cu protecţia datelor asigură confidenţialitatea 

datelor cu caracter personal colectate sau prelucrate de BCE.

Norme le  p r i v ind  ach i z i ţ i i l e
În cadrul achiziţionării de bunuri şi servicii, BCE acordă atenţia cuvenită 

principiilor publicităţii, transparenţei, accesului egal, nediscriminării şi 

administrării eficiente. Normele BCE privind achiziţiile sunt în concordanţă cu 

principiile directivelor comunitare privind achiziţiile publice. Acestea prevăd 

că derogările de la aceste principii pot fi acordate numai în cazuri de urgenţă, 

din motive legate de securitate sau confidenţialitate, în situaţii în care există un 

furnizor unic, pentru produse furnizate de BCN către BCE sau pentru a asigura 

continuitatea unui furnizor.

6 .2 .3  Acce su l  l a  a rh i ve l e  BCE

Accesul public la arhivele BCE este reglementat de dispoziţiile deciziei BCE 

din 4 martie 2004 6. Această decizie acordă publicului dreptul de acces la 

documentele BCE în conformitate cu rezoluţiile adoptate în cadrul reuniunilor 

Consiliului European de la Birmingham (1992) şi Copenhaga (1993), în vederea 

apropierii Comunităţii de cetăţenii săi şi ca o recunoaştere a interesului legitim al 

cetăţenilor cu privire la organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi organismelor 

finanţate din fonduri publice.

Termenul „document” se referă la orice conţinut, indiferent de suportul utilizat, 

redactat sau deţinut de BCE şi care vizează politicile, activităţile sau deciziile 

acesteia. Astfel, publicul are, de asemenea, acces la documentele care provin de 

la IME şi Comitetul guvernatorilor şi care se găsesc în arhivele BCE.

Accesul la un document nu este acordat în cazul în care divulgarea acestuia 

ar aduce atingere interesului public, în ceea ce priveşte confidenţialitatea 

procedurilor derulate de organele de decizie ale BCE. Confidenţialitatea 

5 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie 
a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

6 Decizia BCE/2004/3 din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele Băncii Centrale 
Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 42).
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acestora şi a documentelor conexe este menţinută pe o perioadă de cel mult 

30 de ani. Motivele păstrării confidenţialităţii acestor documente (a se vedea 

secţiunea 4.2.2) prevalează asupra interesului publicului de a avea acces la 

informaţii. Cu toate acestea, păstrarea acestor documente confidenţiale nu aduce 

atingere interesului public, întrucât BCE informează pe larg publicul cu privire 

la rezultatul şedinţelor organelor sale de decizie.

Solicitările de acces la documentele BCE se adresează Direcţiei generale secretariat 

şi servicii lingvistice din cadrul BCE, care administrează arhivele instituţiei. 

În cazul în care solicitarea este refuzată, aceasta poate fi adusă la cunoştinţa 

Comitetului executiv. Dacă refuzul BCE este definitiv, solicitantul poate sesiza 

Ombudsmanul European şi Curtea de Justiţie, în temeiul articolelor 195 şi 230 

din Tratatul CE.

6 .3  STRUCTURA ORGANIZATOR ICĂ

În prezent, BCE este împărţită în 17 domenii de activitate (a se vedea graficul 3). 

Structura organizatorică orizontală reflectă atât amploarea funcţiilor BCE, 

cât şi dorinţa de a evita o ierarhizare excesivă. Fiecare domeniu de activitate 

este coordonat de un cadru de conducere (director general sau director), 

care este subordonat direct unui membru al Comitetului executiv. O serie de 

cadre de conducere prezidează, de asemenea, comitete ale SEBC din sfera lor de 

competenţă (a se vedea secţiunea 2.5.2).

Au fost înfiinţate comitete interne ale BCE pentru a facilita îndeplinirea funcţiilor 

interdepartamentale. În anul 2003, Comitetul executiv a înfiinţat, de asemenea, 

Comitetul de gestiune, care oferă Comitetului executiv consiliere şi asistenţă pe 

probleme legate de administrarea, planificarea strategică şi procedura bugetară 

anuală ale BCE. Comitetul de gestiune este format din cadre de conducere şi 

prezidat de un membru al Comitetului executiv.

6 .4  PERSONALUL  Ş I  RELAŢ I I LE  CU  PERSONALUL

BCE are competenţa de a-şi stabili în mod autonom politica privind personalul. 

Această autonomie este parte integrantă a independenţei BCE, garantată prin 

articolul 108 din Tratatul CE şi fundamentată în articolul 36 din Statutul SEBC.

6 .4 .1  Pe r sona lu l

Personalul BCE provine din toate statele membre ale UE (inclusiv din ţările în 

curs de aderare). La sfârşitul anului 2005, BCE avea 1 360 de angajaţi cu contracte 

pe durată nedeterminată sau pe o durată determinată de cel puţin 12 luni. În plus, 

BCE oferă contracte pe termen scurt cu o durată mai mică de un an în vederea 

acoperirii unor necesităţi temporare şi recrutează pe perioade scurte experţi din 

cadrul băncilor centrale care fac parte din SEBC, în conformitate cu programul 

de schimb de personal aplicat în cadrul Eurosistemului. Majoritatea membrilor 

personalului BCE deţin înalte calificări profesionale, participând la activităţi 

de analiză şi cercetare, precum şi de management al instituţiei. În calitate de 
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nucleu şi lider al Eurosistemului, BCE a creat un număr mare de locuri de muncă 

necesitând competenţe manageriale şi analitice. Cei mai mulţi dintre aceşti 

specialişti au studii universitare sau postuniversitare în domeniul economic.

Personalul BCE este selectat, numit şi promovat pe baza calificărilor profesionale, 

luându-se în considerare principiile publicităţii, transparenţei, accesului egal şi 

nediscriminării. Conform acestor principii, normele privind recrutarea adoptate 

de Comitetul executiv 7 stabilesc un proces de selecţie care vizează alegerea unor 

persoane cu înalte calificări şi competenţe profesionale, care să dea dovadă de 

o integritate ireproşabilă. Fără a încălca acest principiu, procesul de selecţie 

urmăreşte, de asemenea, asigurarea unei reprezentări geografice cât mai largi 

a resortisanţilor statelor membre ale UE, indiferent de originea rasială sau etnică, 

religie sau convingeri, orientare sexuală sau dizabilităţi. BCE nu aplică cote 

în funcţie de naţionalitate. În schimb, politica acesteia de organizare pe întreg 

teritoriul UE de campanii de informare specifice asigură şanse egale tuturor 

cetăţenilor Uniunii Europene.

Condiţiile de angajare a personalului BCE sunt stabilite de Consiliul guvernatorilor 

şi puse în aplicare prin Regulamentul privind personalul, adoptat de Comitetul 

executiv. Acesta face parte integrantă din contractele individuale de muncă dintre 

BCE şi membrii personalului.

Salariile şi prestaţiile sociale ale membrilor personalului BCE sunt comparabile cu 

cele practicate în cadrul altor organizaţii europene sau organizaţii internaţionale 

având sediul în Europa. BCE a instituit programe de sprijinire a personalului 

recrutat din întreaga UE în ceea ce priveşte mutarea acestora şi a familiilor 

acestora la Frankfurt pe Main. În plus, BCE asigură personalului său structuri de 

îngrijire a copiilor şi de educaţie internaţională. Începând cu luna septembrie 2002, 

7 BCE (2004), Circulară administrativă 05/2004 din 18 mai 2004.

Gra f i cu l  3   S t ruc tura  o rgan i za tor i c ă  a  BCE

Comitetul executiv

Audit intern (Direcţie)Audit intern (Direcţie)

Relaţii internaţionale şi

europene (Direcţie generală)

Relaţii internaţionale şi

europene (Direcţie generală)

Servicii juridice

(Direcţie generală)

Servicii juridice

(Direcţie generală)

Operaţiuni de piaţă

(Direcţie generală)

Operaţiuni de piaţă

(Direcţie generală)

Sisteme de plăţi şi infrastructura

pieţei (Direcţie generală)

Sisteme de plăţi şi infrastructura

pieţei (Direcţie generală)

Studii (Direcţie generală)Studii (Direcţie generală)

Statistică (Direcţie generală)Statistică (Direcţie generală)

Secretariat şi servicii

lingvistice (Direcţie generală)

Secretariat şi servicii

lingvistice (Direcţie generală)

Administraţie

(Direcţie generală)

Administraţie

(Direcţie generală)

Bancnote (Direcţie)Bancnote (Direcţie)

Comunicare (Direcţie)Comunicare (Direcţie)

Cancelaria Comitetului executivCancelaria Comitetului executiv

Reprezentanţa permanentă

a BCE la Washington D.C.

Reprezentanţa permanentă

a BCE la Washington D.C.

Economie (Direcţie generală)Economie (Direcţie generală)

Supraveghere şi stabilitate

financiară (Direcţie)

Supraveghere şi stabilitate

financiară (Direcţie)

Resurse umane, buget şi

organizare (Direcţie generală)

Resurse umane, buget şi

organizare (Direcţie generală)

Sisteme informatice

(Direcţie generală)

Sisteme informatice

(Direcţie generală)



167

copiii membrilor personalului BCE au posibilitatea de a studia la noua Şcoală 

europeană, situată în partea de nord-vest a oraşului Frankfurt.8

Salariile plătite de BCE, inclusiv indemnizaţiile membrilor Comitetului executiv, 

sunt supuse impozitului pe venit perceput de Comunitatea Europeană, impozit 

care se varsă în bugetul acesteia.

Strategia BCE privind resursele umane a vizat din ce în ce mai mult concretizarea 

valorilor comune identificate în declaraţia de misiune a BCE. Strategia include 

măsuri de promovare a mobilităţii interne şi externe, consolidarea competenţelor 

manageriale şi de conducere, precum şi elaborarea unui cadru de formare pentru 

dobândirea şi dezvoltarea permanentă de competenţe şi abilităţi. Dată fiind 

diversitatea naţională a personalului, BCE a integrat managementul diversităţii 

în activităţile sale cotidiene. Managementul diversităţii are ca scop armonizarea 

diferenţelor dintre angajaţi în vederea creării unui mediu de lucru productiv, 

în care este promovat respectul şi în care aptitudinile fiecăruia sunt valorificate 

la maximum, iar obiectivele organizatorice sunt atinse.

Drepturile personalului BCE sunt protejate de sistemul juridic al Comunităţii 

Europene. Conform dispoziţiilor Tratatului, Curtea Europeană de Justiţie 

este competentă în orice litigiu între BCE şi personalul acesteia. Drepturile 

personalului includ dreptul la grevă.

Un consilier social independent asigură consiliere în condiţii de confidenţialitate 

pentru membrii personalului în probleme legate de serviciu şi mediază conflictele 

interpersonale la locul de muncă. BCE a numit, de asemenea, un consilier 

independent care oferă consiliere cu privire la egalitatea şanselor, în sensul cel 

mai larg, de exemplu în probleme legate de gen, naţionalitate şi vârstă.

6 .4 .2  Reprezenta rea  pe r sona lu lu i  BCE

În condiţiile de angajare stabilite de BCE se prevede faptul că reprezentarea 

personalului trebuie organizată prin intermediul unui comitet al personalului. 

Acesta reprezintă interesele generale ale tuturor membrilor personalului în 

chestiuni referitoare la contractele de muncă, regulamentul privind personalul 

şi condiţiile de remunerare, de angajare, de lucru, de sănătate şi securitate în 

cadrul BCE, precum şi la asigurările sociale şi programele de pensii. Membrii 

comitetului sunt aleşi prin votul secret al tuturor membrilor personalului.

Conform condiţiilor de angajare, în aceste domenii, Comitetul personalului BCE 

deţine drepturi depline de consultare, pe care BCE le respectă cu scrupulozitate. 

În plus, BCE a oferit Comitetului personalului toate instrumentele necesare pentru 

a-i permite să îşi desfăşoare activităţile în mod eficient. De exemplu, membrilor 

acestuia li se asigură o dispensă parţială din timpul de lucru, echivalentă cu 

2/3 dintr-o normă întreagă. În plus, BCE este responsabilă de cheltuielile pentru 

serviciile de secretariat, suportul logistic şi consilierea juridică.

8 Şcolile europene reprezintă o iniţiativă comună a statelor membre ale UE şi a Comunităţii 
Europene şi au fost înfiinţate în principal în folosul personalului instituţiilor şi organismelor 
comunitare.
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Unii dintre angajaţii BCE sunt şi membri ai Sindicatului personalului BCE 

(Union of the Staff of the ECB – USE). De asemenea, BCE implică USE în 

chestiuni legate de condiţiile sociale şi de lucru. Cu toate acestea, în anul 2002, 

Tribunalul de Primă Instanţă a considerat inadmisibilă cererea înaintată de USE 

şi de un sindicat extern, Organizaţia salariaţilor din instituţiile publice europene şi 

internaţionale (International and European Public Services Organisation – IPSO), 

în vederea recunoaşterii acestora ca parteneri în cadrul negocierii contractelor 

colective de muncă. Recursul introdus de IPSO la Curtea Europeană de Justiţie 

a fost ulterior retras.

6 .4 .3  D i a l ogu l  soc i a l  p r i v i nd  SEBC

În anul 1999, BCE a stabilit un dialog social pe bază voluntară cu federaţiile 

sindicale europene reprezentând angajaţii băncilor centrale din SEBC:

• UNI-Europe (fostul Eurofiet);

• Comitetul permanent al sindicatelor personalului din băncile centrale (Standing 
Committee of the Unions of central bank staff – SCUCB);

• Sindicatul sectorului public european (European Public Sector Union – EPSU).

Dialogul social a fost instituit la cererea federaţiilor sindicatelor europene şi 

include reprezentanţi ai personalului tuturor băncilor centrale din cadrul SEBC. 

Acesta abordează diferite aspecte ale deciziilor (de exemplu, conţinut, justificare, 

calendar), care influenţează în mare măsură nivelul şi calitatea procesului muncii 

în cadrul BCN. Reprezentanţii personalului BCN din statele membre ale UE, 

precum şi cei ai personalului BCE au astfel posibilitatea de a-şi exprima opiniile 

înainte ca organele competente ale BCE să adopte o decizie.

Dialogul social nu interferează cu relaţiile sociale locale din cadrul BCE şi BCN, 

acest lucru fiind clar menţionat într-un document semnat de părţile interesate 

în luna decembrie 1999. Aceste relaţii ţin de competenţa exclusivă a BCE şi 

a fiecărei BCN şi sunt tratate la nivel local.

6 .5  SED IU  Ş I  IMOB ILE

Pe baza acordului comun al şefilor de stat sau de guvern ai statelor membre 

din UE, încheiat la data de 29 octombrie 1993, sediul BCE a fost stabilit la 

Frankfurt pe Main.9 Un Acord privind sediul a fost semnat cu Republica Federală 

Germania la data de 18 septembrie 1998 şi a intrat în vigoare la 4 martie 1999. 

Acesta tratează aspecte practice şi tehnice ale aplicării Protocolului privind 

privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene.

În prezent, BCE îşi desfăşoară activitatea în trei imobile închiriate, situate în 

centrul oraşului Frankfurt. Cu toate acestea, BCE a hotărât să îşi construiască 

propriul sediu. În luna martie 2002, BCE a cumpărat în partea estică a oraşului 

9 Decizie adoptată de acord comun de reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi la 
nivel de şefi de stat şi de guvern, privind stabilirea sediilor anumitor organisme şi servicii ale 
Comunităţilor Europene şi ale Europol (JO C 323, 30.11.1993, p. 1).
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un teren pe care să îşi construiască sediul; în prezent, pe terenul respectiv se 

află Grossmarkthalle (piaţa de gros), o clădire monument istoric, care va fi 

încorporată în proiectul noului sediu.

În luna noiembrie 2002, BCE a lansat un concurs internaţional de urbanism şi 

arhitectură pentru noul sediu,10 la care s-au înscris peste 300 de arhitecţi din 31 

de ţări de pe cinci continente. O comisie de preselecţie formată din cinci experţi 

ai BCE a ales, cu sprijinul a cinci arhitecţi, 80 de candidaţi, 70 dintre aceştia fiind 

arhitecţi consacraţi, iar 10, tineri arhitecţi în curs de afirmare.

În luna februarie 2004, un juriu internaţional prezidat de vicepreşedintele BCE, 

Lucas D. Papademos, şi format din 12 membri (trei membri din cadrul BCE, trei 

membri din partea BCN, cinci arhitecţi de renume internaţional şi un reprezentant 

al Primăriei oraşului Frankfurt) a selectat trei proiecte câştigătoare.11 Selecţia 

a fost efectuată pe baza unor criterii prestabilite, precum calitatea proiectului de 

arhitectură, originalitatea, inspiraţia şi caracterul inovator al conceptului, dar şi 

integrarea acestuia în zona înconjurătoare.

Toţi cei trei câştigători au fost invitaţi ulterior să participe la etapa de revizuire 

a proiectului, care a presupus modificarea propunerilor de proiect de către fiecare 

birou de arhitectură pe baza recomandărilor şi cerinţelor specifice ale juriului, 

ale BCE şi ale Primăriei oraşului Frankfurt. La sfârşitul etapei de revizuire, 

în luna ianuarie 2005, BCE a optat pentru conceptul arhitectural revizuit 

propus de COOP HIMMELB(L)AU, respectiv de arhitecţii care au câştigat 

concursul internaţional de urbanism şi arhitectură. În urma optimizării cu succes 

a conceptului arhitectural, etapa de planificare a început în luna martie 2006. 

Se preconizează că lucrările de construcţie vor debuta către finele anului 2007, 

urmând să fie definitivate la sfârşitul anului 2011.

10 A se vedea comunicatul de presă al BCE din 26 noiembrie 2002.
11 A se vedea comunicatul de presă al BCE din 13 februarie 2004.

Macheta viitorului sediu al BCE
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ANEXA I

EXTRASE  D IN
TRATATUL  DE  INST ITU IRE  A  COMUNITĂŢ I I  EUROPENE

PARTEA  ÎNTÂ I

PR INC IP I I

Articolul 2
Comunitatea are ca misiune, prin instituirea unei pieţe comune, a unei uniuni 

economice şi monetare şi prin punerea în aplicare a politicilor sau acţiunilor 

comune prevăzute la articolele 3 şi 4, să promoveze în întreaga Comunitate o 

dezvoltare armonioasă, echilibrată şi durabilă a activităţilor economice, un nivel 

ridicat de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială, egalitatea între bărbaţi 

şi femei, o creştere durabilă şi neinflaţionistă, un grad ridicat de competitivitate 

şi de convergenţă a performanţelor economice, un nivel ridicat de protecţie şi 

de ameliorare a calităţii mediului, creşterea nivelului şi calităţii vieţii, coeziunea 

economică şi socială şi solidaritatea între statele membre.

Articolul 3
1. În vederea realizării scopurilor prevăzute la articolul 2, acţiunea Comunităţii 

presupune, în condiţiile şi în conformitate cu termenele prevăzute de prezentul 

tratat:

(а)  interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative 

la intrarea şi la ieşirea mărfurilor, precum şi a oricăror alte măsuri cu efect 

echivalent;

(b) o politică comercială comună;

(c)  o piaţă internă caracterizată prin eliminarea, între statele membre, 

a obstacolelor care stau în calea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor, 

serviciilor şi capitalurilor;

(d) măsuri privind intrarea şi circulaţia persoanelor în conformitate cu titlul IV;

(e) o politică comună în domeniile agriculturii şi pescuitului;

(f) o politică comună în domeniul transporturilor;

(g) un sistem care împiedică denaturarea concurenţei pe piaţa internă;

(h)  apropierea legislaţiilor interne în măsura necesară funcţionării pieţei 

comune;

(i)  promovarea unei coordonări între politicile de ocupare a forţei de muncă ale 

statelor membre în vederea întăririi eficienţei acestora prin elaborarea unei 

strategii coordonate privind ocuparea forţei de muncă;
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(j) o politică în domeniul social care include un Fond Social European;

(k) întărirea coeziunii economice şi sociale;

(l) o politică în domeniul mediului;

(m) întărirea competitivităţii industriei Comunităţii;

(n) promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice;

(o) încurajarea creării şi dezvoltării de reţele transeuropene;

(p) o contribuţie la realizarea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii;

(q)  o contribuţie la o educaţie şi o formare de calitate, precum şi la înflorirea 

culturilor statelor membre;

(r) o politică în domeniul cooperării pentru dezvoltare;

(s)  asocierea ţărilor şi a teritoriilor de peste mări în vederea creşterii schimburilor 

şi a continuării efortului comun de dezvoltare economică şi socială;

(t) o contribuţie la întărirea protecţiei consumatorilor;

(u) măsuri în domeniul energiei, protecţiei civile şi turismului.

2. În toate acţiunile prevăzute de prezentul articol, Comunitatea urmăreşte să 

elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei.

Articolul 4
1. În vederea realizării scopurilor prevăzute la articolul 2, acţiunea statelor 

membre şi a Comunităţii presupune, în condiţiile şi în conformitate cu termenele 

prevăzute de prezentul tratat, instituirea unei politici economice întemeiate pe 

strânsa coordonare a politicilor economice ale statelor membre, pe piaţa internă 

şi pe definirea obiectivelor comune şi conduse în conformitate cu principiul unei 

economii de piaţă deschise, în care concurenţa este liberă.

2. În paralel, în condiţiile şi în conformitate cu termenele şi procedurile 

prevăzute de prezentul tratat, această acţiune presupune stabilirea irevocabilă a 

cursurilor de schimb, care va conduce la introducerea unei monede unice, ECU, 

precum şi definirea şi aplicarea unei politici monetare unice şi a unei politici 

unice a cursului de schimb, al căror obiectiv principal îl constituie menţinerea 

stabilităţii preţurilor şi, fără a aduce atingere acestui obiectiv, susţinerea 

politicilor economice generale în Comunitate, în conformitate cu principiul unei 

economii de piaţă deschise, în care concurenţa este liberă.

3. Această acţiune a statelor membre şi a Comunităţii implică respectarea 

următoarelor principii directoare: preţuri stabile, finanţe publice şi condiţii 

monetare sănătoase, precum şi o balanţă de plăţi stabilă.
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Articolul 8
Se înfiinţează, în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul tratat, un 

Sistem European al Băncilor Centrale (denumit în continuare „SEBC”) şi o 

Bancă Centrală Europeană (denumită în continuare „BCE”); acestea acţionează 

în limitele competenţelor care le sunt conferite prin prezentul tratat şi prin 

statutul SEBC şi BCE (denumit în continuare „Statutul SEBC”), anexat la 

prezentul tratat.

PARTEA  A  TRE IA

POL IT IC I LE  COMUNITĂŢ I I

Titlul VII
Politica economică şi monetară

CAP ITOLUL  I

POL IT ICA  ECONOMICĂ

Articolul 98
Statele membre îşi conduc politicile economice pentru a contribui la realizarea 

obiectivelor Comunităţii, astfel cum sunt acestea definite la articolul 2 şi în 

contextul orientărilor generale menţionate la articolul 99 alineatul (2). Statele 

membre şi Comunitatea acţionează în conformitate cu principiul unei economii 

de piaţă deschise, în care concurenţa este liberă, favorizând alocarea eficientă a 

resurselor, în conformitate cu principiile stabilite la articolul 4.

Articolul 99
1. Statele membre îşi consideră politicile economice ca fiind o chestiune 

de interes comun şi le coordonează în cadrul Consiliului, în conformitate cu 

articolul 98.

2. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la recomandarea Comisiei, 

elaborează un proiect privind orientările generale ale politicilor economice ale 

statelor membre şi ale Comunităţii şi prezintă Consiliului European un raport în 

acest sens.

Consiliul European, pe baza raportului Consiliului, dezbate concluziile privind 

orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre şi ale 

Comunităţii.

În temeiul acestor concluzii, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, adoptă 

o recomandare care stabileşte aceste orientări generale. Consiliul informează 

Parlamentul European cu privire la recomandarea sa.

3. În scopul asigurării unei coordonări mai strânse a politicilor economice şi 

a unei convergenţe durabile a performanţelor economice ale statelor membre, 

Consiliul, în temeiul rapoartelor prezentate de Comisie, supraveghează evoluţia 
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economică în fiecare dintre statele membre şi în Comunitate, precum şi 

conformitatea politicilor economice cu orientările generale menţionate la 

alineatul (2) şi efectuează periodic o evaluare de ansamblu.

Pentru a realiza această supraveghere multilaterală, statele membre transmit 

Comisiei informaţii privind măsurile importante pe care le-au adoptat în 

domeniul politicii lor economice, precum şi orice altă informaţie pe care o 

consideră necesară.

4. În cazul în care se constată, în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3), 

că politicile economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientările 

generale prevăzute la alineatul (2) sau că acestea riscă să compromită buna 

funcţionare a uniunii economice şi monetare, Consiliul, hotărând cu majoritate 

calificată la recomandarea Comisiei, poate adresa recomandările necesare statului 

membru în cauză. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea 

Comisiei, poate decide să facă publice recomandările sale.

Preşedintele Consiliului şi Comisia raportează Parlamentului European cu privire 

la rezultatele supravegherii multilaterale. Preşedintele Consiliului poate fi invitat 

să se prezinte în faţa comisiei competente a Parlamentului European în cazul în 

care Consiliul a făcut publice recomandările.

5. Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 252, 

poate hotărî metodele procedurii de supraveghere multilaterală menţionată la 

alineatele (3) şi (4) ale prezentului articol.

Articolul 100
1. Fără a aduce atingere celorlalte proceduri prevăzute de prezentul tratat, 

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide 

măsuri adecvate situaţiei economice, în special în cazul în care apar dificultăţi 

grave în aprovizionarea cu anumite produse.

2. În cazul în care un stat membru se confruntă cu dificultăţi sau este serios 

ameninţat de dificultăţi grave, datorită unor catastrofe naturale sau unor 

evenimente excepţionale situate în afara controlului său, Consiliul, hotărând 

cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate acorda statului membru 

în cauză asistenţă financiară comunitară, în anumite condiţii. Preşedintele 

Consiliului informează Parlamentul European cu privire la decizia adoptată.

Articolul 101
1. Se interzice BCE şi băncilor centrale ale statelor membre, denumite în 

continuare „bănci centrale naţionale”, să acorde credite pe descoperit de cont 

sau orice alt tip de facilitate de credit instituţiilor sau organelor Comunităţii, 

administraţiilor publice centrale, autorităţilor regionale sau locale, celorlalte 

autorităţi publice, celorlalte organisme sau întreprinderi publice din statele 

membre; de asemenea, se interzice cumpărarea de titluri de creanţă direct de la 

acestea de către BCE sau de către băncile centrale naţionale.
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2. Alineatul (1) nu se aplică instituţiilor publice de credit care, în contextul 

furnizării de lichidităţi de către băncile centrale, beneficiază din partea băncilor 

centrale naţionale şi a BCE de acelaşi tratament ca şi instituţiile private de 

credit.

Articolul 102
1. Se interzice orice măsură care nu se întemeiază pe considerente de ordin 

prudenţial şi care stabileşte accesul preferenţial la instituţiile financiare al 

instituţiilor sau organelor comunitare, al autorităţilor administraţiilor publice 

centrale, al autorităţilor regionale sau locale, al celorlalte autorităţi publice sau al 

altor organisme ori întreprinderi publice din statele membre.

2. Până la 1 ianuarie 1994, Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 252, precizează definiţiile în vederea aplicării interdicţiei 

prevăzute la alineatul (1).

Articolul 103
1. Comunitatea nu răspunde şi nu îşi asumă angajamentele autorităţilor 

administraţiilor publice centrale, ale autorităţilor regionale sau locale, ale celorlalte 

autorităţi publice sau ale altor organisme ori întreprinderi publice dintr-un stat 

membru, fără a aduce atingere garanţiilor financiare reciproce pentru realizarea 

în comun a unui proiect specific. Un stat membru nu răspunde şi nu îşi asumă 

angajamentele autorităţilor administraţiilor publice centrale, ale autorităţilor 

regionale sau locale, ale celorlalte autorităţi publice sau ale altor organisme 

ori întreprinderi publice din alt stat membru, fără a aduce atingere garanţiilor 

financiare reciproce pentru realizarea în comun a unui proiect specific.

2. Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 252, 

poate preciza, dacă este cazul, definiţiile pentru aplicarea interdicţiilor prevăzute 

la articolul 101 şi de prezentul articol.

Articolul 104
1. Statele membre evită deficitele publice excesive.

2. Pentru a identifica erorile evidente, Comisia supraveghează evoluţia situaţiei 

bugetare şi a nivelului datoriei publice în statele membre. Comisia examinează 

în special dacă disciplina bugetară a fost respectată, pe baza următoarelor două 

criterii:

(a)  dacă raportul dintre deficitul public planificat sau real şi produsul intern brut 

depăşeşte o valoare de referinţă, cu excepţia cazului în care:

– raportul s-a diminuat în mod semnificativ şi constant şi atinge un nivel 

apropiat de valoarea de referinţă, sau

– depăşirea valorii de referinţă este excepţională şi temporară şi respectivul 

raport se menţine aproape de valoarea de referinţă;
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(b) dacă raportul dintre datoria publică şi produsul intern brut depăşeşte o valoare 

de referinţă, cu excepţia cazului în care acest raport se diminuează suficient şi se 

apropie de valoarea de referinţă într-un ritm satisfăcător.

Valorile de referinţă sunt precizate în Protocolul privind procedura aplicabilă 

deficitelor excesive, care este anexat la prezentul tratat.

3. În cazul în care un stat membru nu îndeplineşte cerinţele acestor criterii sau 

ale unuia dintre ele, Comisia elaborează un raport. Raportul Comisiei examinează 

de asemenea dacă deficitul public depăşeşte cheltuielile publice de investiţii şi 

ţine seama de toţi ceilalţi factori relevanţi, inclusiv de poziţia economică şi 

bugetară pe termen mediu a statului membru.

De asemenea, Comisia poate întocmi un raport în cazul în care, deşi au fost 

respectate cerinţele care decurg din criterii, consideră că există un risc de 

producere a unui deficit excesiv într-un stat membru.

4. Comitetul menţionat la articolul 114 emite un aviz cu privire la raportul 

Comisiei.

5. În cazul în care Comisia consideră că există un deficit excesiv într-un 

stat membru sau că un astfel de deficit se poate produce, aceasta adresează 

Consiliului un aviz.

6. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la recomandarea Comisiei, ţinând 

seama de eventualele observaţii ale statului membru în cauză şi după o evaluare 

globală, decide dacă există sau nu un deficit excesiv.

7. În cazul în care, în conformitate cu alineatul (6), decide că există un deficit 

excesiv, Consiliul adresează recomandări statului membru în cauză pentru 

ca acesta să pună capăt situaţiei într-un termen dat. Sub rezerva dispoziţiilor 

alineatul (8), aceste recomandări nu sunt făcute publice.

8. În cazul în care Consiliul constată că în termenul indicat nu s-a întreprins 

nicio acţiune eficientă ca răspuns la recomandările sale, acesta poate face publice 

recomandările sale.

9. În cazul în care un stat membru continuă să nu dea curs recomandărilor 

Consiliului, acesta poate hotărî să someze statul membru în cauză ca, 

într-un termen dat, să adopte măsurile de reducere a deficitului, reducere pe care 

Consiliul o consideră necesară pentru remedierea situaţiei.

Într-un asemenea caz, Consiliul poate cere statului membru în cauză să prezinte 

rapoarte potrivit unui calendar precis, pentru a putea examina eforturile de 

ajustare acceptate de acest stat membru.

10. Dreptul la acţiune prevăzut la articolele 226 şi 227 nu poate fi exercitat în 

cadrul alineatelor (1)-(9) din prezentul articol.
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11. Atât timp cât un stat membru nu se conformează unei decizii luate în temeiul 

alineatului (9), Consiliul poate decide să aplice sau, dacă este cazul, să intensifice 

una sau mai multe dintre măsurile următoare:

– să solicite statului membru în cauză să publice informaţii suplimentare, care 

urmează să fie precizate de Consiliu, înainte de a emite obligaţiuni şi titluri;

– să invite Banca Europeană de Investiţii să-şi revizuiască politica de împrumuturi 

faţă de statul membru în cauză;

– să solicite statului membru în cauză să constituie, pe lângă Comunitate, până la 

data la care Consiliul consideră că deficitul excesiv a fost corectat, un depozit 

fără dobândă într-un cuantum corespunzător;

– să aplice amenzi într-un cuantum corespunzător.

Preşedintele Consiliului informează Parlamentul European cu privire la deciziile 

luate.

12. Consiliul abrogă, în tot sau în parte, deciziile sale menţionate la 

alineatele (6)-(9) şi (11) în măsura în care, din punctul său de vedere, consideră 

că deficitul excesiv din statul membru în cauză a fost corectat. În cazul în care, 

anterior, Consiliul a făcut publice recomandările sale, acesta declară public, de 

îndată ce a fost abrogată decizia menţionată la alineatul (8), că în statul membru 

respectiv nu mai există deficit excesiv.

13. În cazul în care adoptă deciziile menţionate la alineatele (7)-(9), (11) şi (12), 

Consiliul hotărăşte, la recomandarea Comisiei, cu o majoritate de două treimi din 

voturile membrilor săi, ponderate în conformitate cu articolul 205 alineatul (2), 

voturile reprezentantului statului membru respectiv nefiind luate în considerare.

14. Dispoziţiile suplimentare referitoare la punerea în aplicare a procedurii 

prevăzute de prezentul articol sunt cuprinse în Protocolul privind procedura 

aplicabilă deficitelor excesive, anexat prezentului tratat.

Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea 

Parlamentului European şi a BCE, adoptă dispoziţiile corespunzătoare care vor 

înlocui protocolul respectiv.

Sub rezerva celorlalte dispoziţii din prezentul alineat, Consiliul, hotărând cu 

majoritate calificată la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului 

European, stabileşte, până la 1 ianuarie 1994, normele şi definiţiile pentru 

aplicarea dispoziţiilor protocolului menţionat.
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CAP ITOLUL  2

POL IT ICA  MONETARĂ

Articolul 105
1. Obiectivul principal al SEBC este menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără 

a aduce atingere obiectivului privind stabilitatea preţurilor, SEBC sprijină 

politicile economice generale din Comunitate pentru a contribui la realizarea 

obiectivelor Comunităţii, definite la articolul 2. SEBC acţionează în conformitate 

cu principiul unei economii de piaţă deschise în care concurenţa este liberă, 

favorizând alocarea eficientă a resurselor şi respectând principiile stabilite la 

articolul 4.

2. Misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul 

SEBC sunt:

– definirea şi punerea în aplicare a politicii monetare a Comunităţii;

– efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în conformitate cu articolul 111;

– deţinerea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;

– promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi.

3. Alineatul (2) a treia liniuţă se aplică fără a aduce atingere deţinerii şi 

administrării, de către guvernele statelor membre, a unor fonduri de rulment în 

valută.

4. BCE este consultată:

– cu privire la orice act comunitar propus în domeniile care ţin de competenţele 

sale;

– de autorităţile naţionale, cu privire la orice proiect de reglementare din 

domeniile care ţin de competenţele sale, dar în limitele şi în condiţiile 

stabilite de Consiliu în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 

alineatul (6).

În domeniile care ţin de competenţele sale, BCE poate prezenta avize instituţiilor 

sau organelor comunitare corespunzătoare sau autorităţilor naţionale.

5. SEBC contribuie la buna desfăşurare a politicilor promovate de autorităţile 

competente în ceea ce priveşte supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit 

şi stabilitatea sistemului financiar.

6. Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea 

BCE şi cu avizul conform al Parlamentului European, poate încredinţa BCE 

misiuni speciale privind politicile în materia supravegherii prudenţiale a 

instituţiilor de credit şi a altor instituţii financiare, cu excepţia societăţilor de 

asigurări.
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Articolul 106
1. BCE este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote în Comunitate. 

BCE şi băncile centrale naţionale pot emite astfel de bancnote. Bancnotele emise 

de BCE şi de băncile centrale naţionale sunt singurele care au statutul de mijloc 

legal de plată în cadrul Comunităţii.

2. Statele membre pot emite monedă metalică, sub rezerva aprobării de către 

BCE a volumului emisiunii. Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 252 şi după consultarea BCE, poate adopta măsuri de 

armonizare a valorilor unitare şi a specificaţiilor tehnice ale tuturor monedelor 

metalice destinate punerii în circulaţie, în măsura în care acest lucru este necesar 

pentru asigurarea bunei lor circulaţii în Comunitate.

Articolul 107
1. SEBC este constituit din BCE şi din băncile centrale naţionale.

2. BCE are personalitate juridică.

3. SEBC este condus de organele de decizie ale BCE, care sunt: Consiliul 

guvernatorilor şi Comitetul executiv.

4. Statutul SEBCC este definit într-un protocol anexat la prezentul tratat.

5.  Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 

33.1 litera (a) şi 36 din Statutul SEBC pot fi modificate de Consiliu, hotărând fie 

cu majoritate calificată la recomandarea BCE şi după consultarea Comisiei, fie 

în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea BCE. În ambele cazuri 

este necesar avizul conform al Parlamentului European.

6. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, fie la propunerea Comisiei şi după 

consultarea Parlamentului European şi a BCE, fie la recomandarea BCE şi după 

consultarea Parlamentului European şi a Comisiei, adoptă dispoziţiile prevăzute 

la articolele 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 şi 34.3 din Statutul SEBC.

Articolul 108
În exercitarea competenţelor şi în îndeplinirea misiunilor şi îndatoririlor care le-au 

fost conferite prin prezentul tratat şi prin Statutul SEBC, BCE, băncile centrale 

naţionale sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita şi nici accepta 

instrucţiuni din partea instituţiilor sau organelor comunitare, a guvernelor statelor 

membre sau a oricărui alt organism. Instituţiile şi organele comunitare, precum 

şi guvernele statelor membre se angajează să respecte acest principiu şi să nu 

încerce să influenţeze membrii organelor de decizie ale BCE sau ale băncilor 

centrale naţionale în îndeplinirea misiunii lor.

Articolul 109
Fiecare stat membru asigură, cel mai târziu la data instituirii SEBC, compatibilitatea 

legislaţiei sale interne, inclusiv a statutului băncii sale centrale naţionale, cu 

prezentul tratat şi cu Statutul SEBC.
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Articolul 110
1. Pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate SEBC, în conformitate cu 

prezentul tratat şi în condiţiile stabilite de Statutul SEBC, BCE adoptă:

– regulamente, în măsura necesară îndeplinirii misiunilor definite la articolul 3.1 

prima liniuţă, la articolele 19.1, 22 sau 25.2 din Statutul SEBC, precum 

şi în cazurile prevăzute de actele Consiliului menţionate la articolul 107 

alineatul (6);

– deciziile necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate SEBC în conformitate cu 

prezentul tratat şi cu Statutul SEBC;

– emite recomandări şi avize.

2. Regulamentul are aplicabilitate generală. Toate dispoziţiile acestuia sunt 

obligatorii şi se aplică direct pe teritoriul tuturor statelor membre.

Recomandările şi avizele nu sunt obligatorii.

Toate dispoziţiile deciziei sunt obligatorii pentru destinatarii pe care îi 

desemnează.

Articolele 253, 254 şi 256 se aplică regulamentelor şi deciziilor adoptate de 

BCE.

BCE poate decide publicarea deciziilor, recomandărilor şi avizelor sale.

3. În limitele şi în condiţiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 107 alineatul (6), BCE este abilitată să impună întreprinderilor 

amenzi şi penalităţi cu titlu cominatoriu în cazul neîndeplinirii obligaţiilor care 

rezultă din regulamentele şi deciziile sale.

Articolul 111
1. Prin derogare de la articolul 300, Consiliul, hotărând în unanimitate la 

recomandarea BCE sau a Comisiei, după consultarea BCE în vederea ajungerii 

la un consens compatibil cu obiectivul stabilităţii preţurilor şi după consultarea 

Parlamentului European, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (3) 

pentru aranjamentele prevăzute de acesta, poate încheia acorduri formale privind 

sistemul cursurilor de schimb pentru ECU în raport cu monedele necomunitare. 

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la recomandarea BCE sau a Comisiei 

şi după consultarea BCE în vederea ajungerii la un consens compatibil cu 

obiectivul stabilităţii preţurilor, poate adopta, modifica sau renunţa la cursurile 

centrale ale ECU în sistemul cursului de schimb. Preşedintele Consiliului 

informează Parlamentul European cu privire la adoptarea, modificarea sau 

renunţarea la cursurile centrale ale ECU.

2. În lipsa unui sistem al cursului de schimb în raport cu una sau mai multe 

monede necomunitare în înţelesul alineatului (1), Consiliul, hotărând cu 

majoritate calificată, la recomandarea Comisiei şi după consultarea BCE, sau la 

recomandarea BCE, poate formula orientările generale ale politicii de schimb în 
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raport cu aceste monede. Aceste orientări generale nu aduc atingere obiectivului 

principal al SEBC, şi anume menţinerea stabilităţii preţurilor.

3. Prin derogare de la articolul 300, în cazul în care acordurile asupra unor chestiuni 

referitoare la regimul monetar sau de schimb trebuie să facă obiectul negocierilor 

între Comunitate şi unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale, 

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la recomandarea Comisiei şi după 

consultarea BCE, decide asupra aranjamentelor de negociere şi încheiere a acestor 

acorduri. Aceste aranjamente trebuie să asigure exprimarea de către Comunitate a 

unei poziţii unice. Comisia este asociată pe deplin în negocieri.

Acordurile încheiate în conformitate cu prezentul alineat sunt obligatorii pentru 

instituţiile Comunităţii, pentru BCE şi pentru statele membre.

4. Sub rezerva alineatului (1), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la 

propunerea Comisiei şi după consultarea BCE, decide cu privire la poziţia pe care 

o ocupă Comunitatea la nivel internaţional în ce priveşte chestiunile care prezintă 

un interes special pentru uniunea economică şi monetară şi la reprezentarea sa, în 

conformitate cu repartizarea competenţelor prevăzută la articolele 99 şi 105.

5. Fără a aduce atingere competenţelor şi acordurilor comunitare în domeniul 

uniunii economice şi monetare, statele membre pot negocia în cadrul organismelor 

internaţionale şi pot încheia acorduri internaţionale.

CAP ITOLUL  3

D I SPOZ I Ţ I I  INST ITUŢ IONALE 

Articolul 112
1. Consiliul guvernatorilor BCE este constituit din membrii Comitetului 

executiv al BCE şi din guvernatorii băncilor centrale naţionale.

2. (a)  Comitetul executiv este constituit din preşedinte, un vicepreşedinte şi alţi 

patru membri.

(b)  Preşedintele, vicepreşedintele şi ceilalţi membri ai Comitetului executiv 

sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul 

şefilor de stat sau de guvern, la recomandarea Consiliului şi după 

consultarea Parlamentului European şi a Consiliului guvernatorilor BCE, 

dintre persoane a căror autoritate şi experienţă profesională în domeniul 

monetar sau bancar sunt recunoscute.

Mandatul acestora este pe termen de opt ani şi nu poate fi reînnoit.

Doar resortisanţii statelor membre pot fi membri ai Comitetului executiv.

Articolul 113
1. Preşedintele Consiliului şi un membru al Comisiei pot să participe fără drept 

de vot la reuniunile Consiliului guvernatorilor BCE.
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Preşedintele Consiliului poate propune o moţiune spre deliberare Consiliului 

guvernatorilor BCE.

2. Preşedintele BCE este invitat să participe la reuniunile Consiliului în cazul în 

care acesta deliberează asupra problemelor referitoare la obiectivele şi misiunile 

SEBC.

3. BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei, precum 

şi Consiliului European un raport anual privind activitatea SEBC şi politica 

monetară din anul precedent şi din anul în curs. Preşedintele BCE prezintă acest 

raport Consiliului şi Parlamentului European, care poate organiza o dezbatere 

generală pe acest temei.

Preşedintele BCE şi ceilalţi membri ai Comitetului executiv pot, la cererea 

Parlamentului European sau din proprie iniţiativă, să fie audiaţi de comisiile 

competente ale Parlamentului European.

Articolul 114
1. În vederea promovării coordonării politicilor statelor membre în măsura 

necesară funcţionării pieţei interne, se înfiinţează un Comitet monetar cu caracter 

consultativ.

Acest comitet are misiunea:

– să urmărească situaţia monetară şi financiară a statelor membre şi a Comunităţii, 

precum şi regimul general al plăţilor statelor membre şi să prezinte cu 

regularitate Consiliului şi Comisiei un raport în această privinţă;

– să formuleze avize, la cererea Consiliului sau a Comisiei ori din proprie 

iniţiativă, destinate acestor instituţii;

– fără a aduce atingere articolului 207, să contribuie la pregătirea lucrărilor 

Consiliului menţionate la articolele 59 şi 60, la articolul 99 alineatele (2), (3), 

(4) şi (5), la articolele 100, 102, 103 şi 104, la articolul 116 alineatul (2), la 

articolul 117 alineatul (6), la articolele 119 şi 120, la articolul 121 alineatul (2) 

şi la articolul 122 alineatul (1);

– să examineze, cel puţin o dată pe an, situaţia circulaţiei capitalurilor şi a 

libertăţii plăţilor, astfel cum rezultă acestea din aplicarea prezentului tratat şi 

din măsurile luate de Consiliu; această examinare se referă la toate măsurile 

privind circulaţia capitalurilor şi plăţile; Comitetul prezintă Consiliului şi 

Comisiei un raport cu privire la rezultatele acestei examinări.

Statele membre şi Comisia desemnează, fiecare în parte, doi membri ai 

Comitetului monetar.

2. La începutul celei de-a treia etape se înfiinţează un Comitet Economic şi 

Financiar. Comitetul monetar menţionat la alineatul (1) se dizolvă.
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Comitetul Economic şi Financiar are următoarele misiuni:

– să formuleze avize, la cererea Consiliului sau a Comisiei ori din proprie 

iniţiativă, destinate acestor instituţii;

– să urmărească situaţia economică şi financiară a statelor membre şi a 

Comunităţii şi să prezinte periodic un raport Consiliului şi Comisiei în această 

privinţă, în special cu privire la relaţiile financiare cu ţările terţe şi cu instituţiile 

internaţionale;

– fără a aduce atingere articolului 207, să contribuie la pregătirea lucrărilor 

Consiliului menţionate la articolele 59 şi 60, la articolul 99 alineatele (2), (3), 

(4) şi (5), la articolele 100, 102, 103 şi 104, la articolul 105 alineatul (6), la 

articolul 106 alineatul (2), la articolul 107 alineatele (5) şi (6), la articolele 111, 

119, 120 alineatele (2) şi (3), la articolul 122 alineatul (2) şi la articolul 123 

alineatele (4) şi (5) şi să aducă la îndeplinire celelalte misiuni consultative şi 

pregătitoare care îi sunt încredinţate de Consiliu;

– să examineze cel puţin o dată pe an situaţia privind circulaţia capitalurilor 

şi libertatea plăţilor, astfel cum rezultă din aplicarea tratatului şi a măsurilor 

luate de Consiliu; această examinare are în vedere toate măsurile referitoare la 

circulaţia capitalurilor şi la plăţi; Comitetul prezintă Comisiei şi Consiliului un 

raport privind rezultatele acestei examinări.

Statele membre, Comisia şi BCE numesc fiecare cel mult doi membri ai 

comitetului.

3. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei şi după 

consultarea BCE şi a comitetului menţionat de prezentul articol, adoptă normele 

referitoare la compunerea Comitetului Economic şi Financiar. Preşedintele 

Consiliului informează Parlamentul European în legătură cu această decizie.

4. Pe lângă misiunile stabilite la alineatul (2), dacă şi în măsura în care există 

state membre care beneficiază de o derogare în temeiul articolelor 122 şi 123, 

comitetul urmăreşte situaţia monetară şi financiară, precum şi regimul general 

al plăţilor acestor state membre şi prezintă periodic un raport Consiliului şi 

Comisiei cu privire la aceasta.

Articolul 115
Pentru chestiunile aflate sub incidenţa articolului 99 alineatul (4), 

a articolului 104, cu excepţia alineatului (14), a articolelor 111, 121, 122 şi 

a articolului 123 alineatele (4) şi (5), Consiliul sau un stat membru poate 

cere Comisiei să formuleze, după caz, o recomandare sau o propunere. 

Comisia examinează această cerere şi prezintă fără întârziere concluziile sale 

Consiliului.
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CAP ITOLUL  4

D I SPOZ I Ţ I I  TRANZ ITOR I I

Articolul 119
1. În caz de dificultăţi sau în cazul riscului apariţiei unor dificultăţi grave pentru 

balanţa de plăţi a unui stat membru, provenind fie dintr-un dezechilibru global al 

balanţei, fie din natura devizelor de care acesta dispune, şi care pot compromite 

în special funcţionarea pieţei comune sau realizarea treptată a politicii comerciale 

comune, Comisia examinează fără întârziere situaţia acestui stat, precum şi 

acţiunea pe care a întreprins-o sau pe care poate să o întreprindă în conformitate 

cu dispoziţiile prezentului tratat, utilizând toate mijloacele de care aceasta dispune. 

Comisia indică măsurile pe care le recomandă spre adoptare statului în cauză.

În cazul în care acţiunea întreprinsă de un stat membru şi măsurile sugerate de 

Comisie nu par suficiente pentru a depăşi dificultăţile sau riscurile apariţiei unor 

dificultăţi, Comisia recomandă Consiliului, după consultarea Comitetului menţionat 

la articolul 114, acordarea asistenţei reciproce şi normele corespunzătoare.

Comisia informează periodic Consiliul în legătură cu situaţia respectivă şi cu 

evoluţia acesteia.

2. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, acordă asistenţa reciprocă; acesta 

adoptă directivele sau deciziile de stabilire a condiţiilor şi normelor asistenţei. 

Asistenţa reciprocă poate lua, în special, forma:

(a)  unei acţiuni concertate pe lângă alte organizaţii internaţionale cărora li se pot 

adresa statele membre;

(b)  unor măsuri necesare pentru a evita devierile schimburilor comerciale în 

cazul în care ţara în dificultate menţine sau restabileşte restricţii cantitative 

faţă de ţările terţe;

(c)  acordării de credite limitate din partea altor state membre, sub rezerva 

acordului acestora.

3. În cazul în care Consiliul nu a acordat asistenţa reciprocă recomandată 

de Comisie sau în care asistenţa reciprocă acordată şi măsurile luate sunt 

insuficiente, Comisia autorizează statul aflat în dificultate să ia măsurile de 

salvgardare ale căror condiţii şi norme le defineşte.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate revoca această autorizare şi 

modifica aceste condiţii şi norme.

4. Sub rezerva dispoziţiilor articolului 122 alineatul (6), prezentul articol nu se 

mai aplică de la începutul celei de-a treia etape.

Articolul 120
1. În cazul apariţiei unei crize neprevăzute în balanţa de plăţi şi dacă nu 

se adoptă de îndată o decizie în înţelesul articolului 119 alineatul (2), statul 
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membru în cauză poate adopta, cu titlu provizoriu, măsurile de salvgardare 

necesare. Aceste măsuri trebuie să provoace perturbări minime în funcţionarea 

pieţei comune şi să nu depăşească limita absolut necesară pentru remedierea 

dificultăţilor neprevăzute care au apărut.

2. Comisia şi celelalte state membre trebuie să fie informate cu privire la aceste măsuri 

de salvgardare până la data la care acestea intră în vigoare. Comisia poate recomanda 

Consiliului acordarea asistenţei reciproce în conformitate cu articolul 119.

3. Pe baza avizului Comisiei şi după consultarea Comitetului menţionat la 

articolul 114, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide că statul 

respectiv este obligat să modifice, să suspende sau să elimine măsurile de 

salvgardare menţionate mai sus.

4. Sub rezerva dispoziţiilor articolului 122 alineatul (6), prezentul articol nu se 

mai aplică de la începutul celei de-a treia etape.

Articolul 121
1. Comisia şi IME prezintă Consiliului un raport privind progresele efectuate de 

statele membre în îndeplinirea obligaţiilor care le revin pentru realizarea uniunii 

economice şi monetare. Aceste rapoarte examinează în special dacă legislaţia 

internă a fiecărui stat membru, inclusiv statutul băncii centrale naţionale, este 

compatibilă cu articolele 108 şi 109 din prezentul tratat şi cu Statutul SEBC. 

Rapoartele examinează, de asemenea, dacă a fost realizat un grad înalt de 

convergenţă durabilă, analizând în ce măsură fiecare stat membru a îndeplinit 

următoarele criterii:

– realizarea unui grad înalt de stabilitate a preţurilor; acesta rezultă dintr-o rată 

a inflaţiei apropiată de rata a cel mult trei state membre care au cele mai bune 

rezultate în materie de stabilitate a preţurilor;

– caracterul solid al finanţelor publice; acesta rezultă dintr-o situaţie bugetară care 

nu cunoaşte deficit public excesiv în înţelesul articolului 104 alineatul (6);

– respectarea limitelor normale de fluctuaţie prevăzute de mecanismul cursului 

de schimb din Sistemul Monetar European, timp de cel puţin doi ani, fără 

devalorizarea monedei în raport cu cea a altui stat membru;

– caracterul durabil al convergenţei atinse de statul membru şi al participării sale 

la mecanismul cursului de schimb din Sistemul Monetar European, care se 

reflectă în nivelul ratelor dobânzilor pe termen lung.

Cele patru criterii prevăzute de prezentul alineat şi perioadele relevante pe durata 

cărora fiecare dintre acestea trebuie să fie respectat sunt precizate într-un protocol 

anexat la prezentul tratat. Rapoartele Comisiei şi ale IME iau de asemenea în 

considerare dezvoltarea ECU, rezultatele integrării pieţelor, situaţia şi evoluţia 

balanţelor de plăţi curente, precum şi o examinare a evoluţiei costurilor salariale 

unitare şi a altor indici de preţuri.
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2. Pe baza acestor rapoarte, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la 

recomandarea Comisiei, evaluează:

– pentru fiecare stat membru, dacă îndeplineşte condiţiile necesare pentru 

adoptarea unei monede unice;

– dacă majoritatea statelor membre îndeplineşte condiţiile necesare pentru a 

adopta o monedă unică,

şi transmite concluziile sale, sub formă de recomandări, Consiliului întrunit la 

nivelul şefilor de stat şi de guvern. Parlamentul European este consultat şi îşi 

transmite avizul Consiliului întrunit la nivelul şefilor de stat sau de guvern.

3. Luând în considerare în mod corespunzător rapoartele menţionate la 

alineatul (1) şi avizul Parlamentului European menţionat la alineatul (2), 

Consiliul, întrunit la nivelul şefilor de stat şi de guvern, hotărând cu majoritate 

calificată cel târziu până la 31 decembrie 1996:

– decide, pe baza recomandărilor Comisiei, menţionate la alineatul (2), dacă 

majoritatea statelor membre îndeplineşte condiţiile necesare pentru adoptarea 

unei monede unice;

– decide dacă este cazul, pentru Comunitate, să intre în cea de-a treia etapă, şi, 

în cazul unui răspuns afirmativ,

– stabileşte data intrării în vigoare a celei de-a treia etape.

4. În cazul în care la sfârşitul anului 1997 nu a fost stabilită data începutului 

celei de-a treia etape, aceasta începe la l ianuarie 1999. Până la l iulie 1998, 

Consiliul, întrunit la nivelul şefilor de stat sau de guvern, după repetarea 

procedurii prevăzute la alineatele (1) şi (2), cu excepţia celei de-a doua liniuţe 

din alineatul (2), ţinând seama de rapoartele menţionate la alineatul (1) şi de 

avizul Parlamentului European, confirmă, cu majoritate calificată şi pe baza 

recomandărilor Consiliului menţionate la alineatul (2), care sunt statele membre 

ce îndeplinesc condiţiile necesare pentru adoptarea unei monede unice.

Articolul 122
1. În cazul în care, în conformitate cu articolul 121 alineatul (3), a fost luată 

decizia privind stabilirea datei, Consiliul, pe baza recomandărilor sale menţionate 

la articolul 121 alineatul (2), hotărând cu majoritate calificată la recomandarea 

Comisiei, decide dacă unele dintre statele membre fac obiectul unei derogări, 

astfel cum este aceasta definită la alineatul (3) al prezentului articol şi, în caz 

afirmativ, care sunt aceste state. Aceste state membre sunt denumite în continuare 

„state membre care fac obiectul unei derogări”.

În cazul în care Consiliul a confirmat, în temeiul articolului 121 alineatul (4), care 

sunt acele state membre care îndeplinesc condiţiile necesare pentru adoptarea unei 

monede unice, statele membre care nu îndeplinesc aceste condiţii fac obiectul 

unei derogări, astfel cum este aceasta definită la alineatul (3) al prezentului 
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articol. Aceste state membre sunt denumite în continuare „state membre care fac 

obiectul unei derogări”.

2. Cel puţin o dată la doi ani sau la cererea unui stat membru care face obiectul 

unei derogări, Comisia şi BCE prezintă un raport Consiliului, în conformitate cu 

procedura prevăzută la articolul 121 alineatul (1). După consultarea Parlamentului 

European şi după discutarea în cadrul Consiliului întrunit la nivelul şefilor de 

stat sau de guvern, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea 

Comisiei, decide care state membre ce fac obiectul unei derogări îndeplinesc 

condiţiile necesare pe baza criteriilor stabilite de articolul 121 alineatul (1) şi 

pune capăt derogărilor privind aceste state membre.

3. O derogare în înţelesul alineatului (1) implică faptul că următoarele articole 

nu se aplică statului membru respectiv: articolul 104 alineatele (9) şi (11), 

articolul 105 alineatele (1), (2), (3) şi (5), articolele 106, 110 şi 111 şi articolul 112 

alineatul (2) litera (b). Excluderea acestui stat membru şi a băncii sale centrale 

naţionale de la drepturile şi obligaţiile din cadrul SEBC este menţionată în 

capitolul IX din Statutul SEBC.

4. La articolul 105 alineatele (1), (2) şi (3), la articolele 106, 110 şi 111 şi 

la articolul 112 alineatul (2) litera (b), prin „state membre” se înţeleg statele 

membre care nu fac obiectul unei derogări.

5. Dreptul de vot al statelor membre care fac obiectul unei derogări este 

suspendat pentru deciziile Consiliului la care se referă articolele din prezentul 

tratat menţionate la alineatul (3). În acest caz, prin derogare de la articolul 205 

şi articolul 250 alineatul (1), prin majoritate calificată se înţeleg două treimi din 

voturile reprezentanţilor statelor membre care nu fac obiectul unei derogări, 

ponderate în conformitate cu articolul 205 alineatul (2), iar unanimitatea acestor 

state membre este necesară pentru orice act care presupune unanimitatea.

6. Articolele 119 şi 120 continuă să se aplice statului membru care face obiectul 

unei derogări.

Articolul 123
1. De îndată ce, în conformitate cu articolul 121 alineatul (3), a fost adoptată 

decizia prin care se stabileşte data la care începe a treia etapă sau, dacă este cazul, 

imediat după 1 iulie 1998:

– Consiliul adoptă dispoziţiile menţionate la articolul 107 alineatul (6);

– guvernele statelor membre care nu fac obiectul unei derogări numesc, în 

conformitate cu procedura menţionată la articolul 50 din Statutul SEBC, 

preşedintele, vicepreşedintele şi ceilalţi membri ai Comitetului executiv al 

BCE. În cazul în care există state membre care fac obiectul unei derogări, 

numărul membrilor care constituie Comitetul executiv poate fi mai mic decât 

cel menţionat la articolul 11.1 din Statutul SEBC, dar nu poate în niciun caz să 

fie mai mic de patru.
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De îndată ce este numit Comitetul executiv, SEBC şi BCE sunt înfiinţate şi se 

pregătesc să intre pe deplin în funcţiune în conformitate cu prezentul tratat şi cu 

Statutul SEBC. Acestea îşi exercită integral competenţele începând cu prima zi 

a celei de-a treia etape.

2. Din momentul înfiinţării sale, BCE preia, la nevoie, sarcinile IME. IME se 

desfiinţează odată cu înfiinţarea BCE; procedura de desfiinţare este prevăzută de 

Statutul IME.

3. În cazul în care şi atât timp cât există state membre care fac obiectul unei 

derogări şi fără a aduce atingere articolului 107 alineatul (3) din prezentul 

tratat, Consiliul general al BCE, menţionat la articolul 45 din Statutul SEBC, 

se constituie ca al treilea organ de decizie al BCE.

4. În ziua intrării în vigoare a celei de-a treia etape, Consiliul, hotărând cu 

unanimitatea statelor membre care nu fac obiectul unei derogări, la propunerea 

Comisiei şi după consultarea BCE, adoptă cursul de schimb la care se stabilesc 

irevocabil monedele acestor state şi cursul de schimb stabilit irevocabil la care 

ECU înlocuieşte aceste monede, iar ECU devine o monedă de sine stătătoare. 

Această măsură nu modifică în sine valoarea externă a ECU.

Consiliul, hotărând cu majoritatea calificată a statelor membre mai sus 

menţionate, la propunerea Comisiei şi după consultarea BCE, ia celelalte măsuri 

necesare pentru ca ECU să fie introdus rapid ca monedă unică a acestor state 

membre. Se aplică articolul 122 alineatul (5) teza a doua.

5. În cazul în care, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 122 

alineatul (2), se decide să se abroge o derogare, Consiliul, hotărând cu 

unanimitatea statelor membre care nu fac obiectul unei derogări şi a statului 

membru respectiv, la propunerea Comisiei şi după consultarea BCE, stabileşte 

cursul la care ECU înlocuieşte moneda statului respectiv şi decide celelalte 

măsuri necesare introducerii ECU în calitate de monedă unică în statul membru 

respectiv.

Articolul 124
1. Până la începutul celei de-a treia etape, fiecare stat membru consideră politica 

sa de schimb valutar ca pe o problemă de interes comun. Statele membre ţin 

seama astfel de experienţa acumulată datorită cooperării în cadrul Sistemului 

Monetar European (SME) şi procesului de dezvoltare a ECU, respectând 

competenţele existente.

2. De la începutul celei de-a treia etape şi atât timp cât un stat membru face 

obiectul unei derogări, alineatul (1) se aplică prin analogie politicii de schimb 

valutar a respectivului stat membru.
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ANEXA 2

PROTOCOLUL  PR IV IND STATUTUL  S I STEMULU I  EUROPEAN AL 
BĂNC ILOR CENTRALE  Ş I  AL  BĂNC I I  CENTRALE  EUROPENE  *

ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,

DORIND să stabilească Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale 

şi al Băncii Centrale Europene menţionat la articolul 8 din Tratatul de instituire 

a Comunităţii Europene,

CONVIN cu privire la următoarele dispoziţii, care se anexează la Tratatul 

de instituire a Comunităţii Europene.

CAP ITOLUL  I

ÎNF I INŢAREA  SEBC

Articolul 1
Sistemul European al Băncilor Centrale
1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) şi Banca Centrală 

Europeană (BCE) se înfiinţează în temeiul articolului 8 din tratat; acestea îşi 

îndeplinesc funcţiile şi îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu dispoziţiile 

tratatului şi ale prezentului statut.

1.2. În conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din tratat, SEBC este format 

din BCE şi din băncile centrale ale statelor membre („bănci centrale naţionale”). 

Institutul Monetar Luxemburghez reprezintă banca centrală a Luxemburgului.

CAP ITOLUL  I I

OB IECT IVELE  Ş I  M I S IUN ILE  SEBC

Articolul 2
Obiectivele
În conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din tratat, obiectivul principal al 

SEBC este menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără a aduce atingere obiectivului 

privind stabilitatea preţurilor, SEBC sprijină politicile economice generale din 

Comunitate, cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor Comunităţii, 

* Protocol anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (JO C 191, 29.7.1992, p. 68), 
astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam (JO C 340, 10.11.1997, p. 1), 
Tratatul de la Nisa (JO C 80, 10.3.2001, p. 1), Decizia Consiliului 2003/223/CE 
(JO L 83, 1.4.2003, p. 66) şi Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii 
Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, 
a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace şi 
adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO L 236, 23.9.2003, p. 33) – 
versiunea consolidată neoficială.
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definite la articolul 2 din tratat. SEBC acţionează potrivit principiului unei 

economii de piaţă deschise în care concurenţa este liberă, favorizând o alocare 

eficientă a resurselor şi respectând principiile stabilite în articolul 4 din tratat.

Articolul 3
Misiunile
3.1. În conformitate cu articolul 105 alineatul (2) din tratat, misiunile 

fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul SEBC sunt:

– definirea şi aplicarea politicii monetare a Comunităţii;

– desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar, în conformitate cu articolul 111 

din tratat;

– deţinerea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;

– promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi.

3.2. În conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din tratat, a treia liniuţă din 

articolul 3.1 se aplică fără să aducă atingere deţinerii şi administrării fondurilor 

de rulment în valută de către guvernele statelor membre.

3.3. În conformitate cu articolul 105 alineatul (5) din tratat, SEBC contribuie 

la buna desfăşurare a politicilor promovate de autorităţile competente în ceea 

ce priveşte supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi stabilitatea 

sistemului financiar.

Articolul 4
Funcţiile consultative
În conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din tratat:

(a) BCE este consultată:

 –  cu privire la orice act comunitar propus în domeniile care sunt de 

competenţa sa;

 –  de autorităţile naţionale cu privire la orice proiect de reglementare în 

domeniile care sunt de competenţa sa, dar în limitele şi în condiţiile stabilite 

de Consiliu, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 42;

(b) în domeniile care sunt de competenţa sa, BCE poate prezenta avize 

instituţiilor sau organelor comunitare competente sau autorităţilor naţionale.

Articolul 5
Culegerea de informaţii statistice
5.1. Pentru realizarea misiunilor SEBC, BCE, sprijinită de băncile centrale 

naţionale, culege informaţiile statistice necesare, fie de la autorităţile naţionale 

competente, fie direct de la agenţii economici. În acest scop, BCE cooperează 

cu instituţiile sau organele comunitare, cu autorităţile competente ale statelor 

membre sau ale ţărilor terţe, precum şi cu organizaţiile internaţionale.
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5.2. În măsura în care este posibil, băncile centrale naţionale îndeplinesc 

misiunile descrise la articolul 5.1.

5.3. BCE are datoria să promoveze, în cazul în care este necesar, armonizarea 

regulilor şi practicilor privind culegerea, elaborarea şi difuzarea datelor statistice 

din domeniile care sunt de competenţa sa.

5.4. În conformitate cu procedura menţionată la articolul 42, Consiliul 

stabileşte persoanele fizice şi juridice supuse obligaţiei de raportare, regimul de 

confidenţialitate şi dispoziţiile corespunzătoare de executare şi de sancţionare.

Articolul 6
Cooperarea internaţională
6.1. În domeniul cooperării internaţionale privind misiunile încredinţate 

SEBC, BCE decide modul de reprezentare a SEBC.

6.2. BCE şi, sub rezerva acordului său, băncile centrale naţionale pot să 

participe la instituţiile monetare internaţionale.

6.3. Articolele 6.1. şi 6.2. se aplică fără a aduce atingere articolului 111 

alineatul (4) din tratat.

CAP ITOLUL  I I I

ORGANIZAREA  SEBC

Articolul 7
Independenţa
În conformitate cu articolul 108 din tratat, în exercitarea competenţelor şi în 

îndeplinirea misiunilor şi îndatoririlor care le-au fost conferite prin tratat şi prin 

prezentul statut, BCE, băncile centrale naţionale sau membrii organelor lor de 

decizie nu pot solicita sau accepta instrucţiuni de la instituţiile sau organele 

comunitare, de la guvernele statelor membre sau de la orice alt organism. 

Instituţiile şi organele comunitare, precum şi guvernele statelor membre se 

angajează să respecte acest principiu şi să nu încerce să influenţeze membrii 

organelor de decizie ale BCE sau ale băncilor centrale naţionale în îndeplinirea 

misiunilor acestora.

Articolul 8
Principiul general
SEBC este condus de organele de decizie ale BCE.

Articolul 9
Banca Centrală Europeană
9.1. BCE care, în conformitate cu articolul 107 alineatul (2) din tratat, 

are personalitate juridică, se bucură în fiecare dintre statele membre de 

capacitatea juridică cea mai largă, recunoscută persoanelor juridice prin legislaţia 

internă; BCE poate, în special, să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile 

şi imobile şi să stea în justiţie.
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9.2. BCE se asigură ca misiunile conferite SEBC în conformitate cu 

articolul 105 alineatele (2), (3) şi (5) din tratat să fie îndeplinite prin propriile 

sale activităţi, în conformitate cu prezentul statut, sau prin intermediul băncilor 

centrale naţionale, în conformitate cu articolele 12.1. şi 14.

9.3. În conformitate cu articolul 107 alineatul (3) din tratat, organele de decizie 

ale BCE sunt Consiliul guvernatorilor şi Comitetul executiv.

Articolul 10
Consiliul guvernatorilor
10.1. În conformitate cu articolul 112 alineatul (1) din tratat, Consiliul 

guvernatorilor este format din membrii Comitetului executiv şi guvernatorii 

băncilor centrale naţionale.

10.2.1 Fiecare membru al Consiliului guvernatorilor dispune de un vot. Începând 

cu data de la care numărul membrilor Consiliului guvernatorilor depăşeşte 

douăzeci şi unu, fiecare membru al Comitetului executiv dispune de un vot, 

iar numărul guvernatorilor cu drept de vot este de cincisprezece. Aceste drepturi 

de vot se atribuie şi se exercită prin rotaţie după cum urmează:

– începând cu data de la care numărul guvernatorilor depăşeşte cincisprezece 

şi până când acesta ajunge la douăzeci şi doi, guvernatorii sunt repartizaţi în 

două grupuri, conform unui clasament în funcţie de mărimea cotei deţinute de 

statul membru căruia îi aparţine banca centrală naţională din produsul intern 

brut total la preţul pieţei şi din bilanţul agregat total al instituţiilor financiare 

monetare din statele membre care au adoptat euro. Cotelor din produsul intern 

brut total la preţul pieţei şi din bilanţul agregat total al instituţiilor financiare 

monetare le sunt atribuite ponderi de 5/6 şi, respectiv, de 1/6. Primul grup 

este format din cinci guvernatori, iar cel de-al doilea din restul guvernatorilor. 

Frecvenţa exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor din primul grup nu 

este mai mică decât cea a exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor din 

cel de-al doilea grup. Sub rezerva tezei anterioare, primului grup i se atribuie 

patru voturi, iar celui de-al doilea i se atribuie unsprezece voturi;

– începând cu data de la care numărul guvernatorilor ajunge la douăzeci şi doi, 

guvernatorii sunt repartizaţi în trei grupuri, în funcţie de un clasament care se 

bazează pe criteriile menţionate anterior. Primul grup este format din cinci 

guvernatori şi i se atribuie patru voturi. Al doilea grup este format din jumătate 

din numărul total al guvernatorilor, orice fracţiune fiind rotunjită în sus până la 

numărul întreg cel mai apropiat, şi i se atribuie opt voturi. Al treilea grup este 

format din ceilalţi guvernatori şi i se atribuie trei voturi;

– în cadrul fiecărui grup, guvernatorii dispun de dreptul de vot pentru perioade 

egale de timp;

– pentru calcularea cotelor din produsul intern brut total la preţul pieţei, se aplică 

articolul 29.2. Bilanţul agregat total al instituţiilor financiare monetare 

se calculează în conformitate cu cadrul statistic aplicabil în Comunitatea 

Europeană la momentul efectuării calculului;

1 Astfel cum a fost modificat prin Decizia Consiliului 2003/223/CE.
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– de fiecare dată când produsul intern brut total la preţul pieţei se ajustează în 

conformitate cu articolul 29.3 sau de fiecare dată când numărul guvernatorilor 

creşte, mărimea şi/sau structura grupurilor se adaptează în conformitate cu 

principiile menţionate anterior;

– Consiliul guvernatorilor, hotărând cu o majoritate de două treimi din numărul 

total al membrilor săi, cu sau fără drept de vot, ia toate măsurile necesare 

pentru punerea în aplicare a principiilor menţionate anterior şi poate decide 

amânarea utilizării sistemului de rotaţie până la data la care numărul de 

guvernatori depăşeşte optsprezece.

Dreptul de vot se exercită personal. Prin derogare de la această normă, 

regulamentul intern menţionat la articolul 12.3 poate prevedea că membrii 

Consiliului guvernatorilor îşi pot exercita dreptul de vot prin intermediul 

teleconferinţei. De asemenea, regulamentul prevede că un membru al Consiliului 

guvernatorilor care nu poate participa la reuniunile acestui Consiliu pe o perioadă 

îndelungată poate desemna un supleant în calitate de membru al Consiliului 

guvernatorilor.

Dispoziţiile alineatelor anterioare nu aduc atingere dreptului de vot al tuturor 

membrilor Consiliului guvernatorilor, cu sau fără drept de vot, în conformitate 

cu articolele 10.3, 10.6 şi 41.2.

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul statut, Consiliul 

guvernatorilor hotărăşte cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot. 

În caz de egalitate, preşedintele are votul decisiv.

Pentru ca Consiliul guvernatorilor să poată vota trebuie întrunit un cvorum de 

două treimi din membrii cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este 

întrunit, preşedintele poate convoca o şedinţă extraordinară în cadrul căreia 

deciziile pot fi luate indiferent de cvorum.

10.3. Pentru toate deciziile care trebuie luate în temeiul articolelor 28, 29, 30, 

32, 33 şi 51, voturile membrilor Consiliului guvernatorilor sunt ponderate în 

funcţie de cotele pe care băncile centrale naţionale le deţin în capitalul subscris 

al BCE. Ponderea voturilor membrilor Comitetului executiv este egală cu 

zero. O decizie care necesită o majoritate calificată se consideră adoptată în 

cazul în care voturile favorabile exprimate reprezintă cel puţin două treimi din 

capitalul subscris al BCE şi cel puţin jumătate din acţionari. În cazul în care 

un guvernator nu poate fi prezent, acesta poate desemna un supleant pentru a 

exprima votul său ponderat.

10.4. Reuniunile sunt confidenţiale. Consiliul guvernatorilor poate decide să 

facă public rezultatul deliberărilor sale.

10.5. Consiliul guvernatorilor se întruneşte de cel puţin zece ori pe an.
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10.6.2 Articolul 10.2. poate fi modificat de Consiliul reunit la nivel de şefi de 

stat şi de guvern, care hotărăşte în unanimitate, fie la recomandarea BCE şi după 

consultarea Parlamentului European şi a Comisiei, fie la recomandarea Comisiei 

şi după consultarea Parlamentului European şi a BCE. Consiliul recomandă 

statelor membre să adopte aceste modificări. Modificările intră în vigoare după 

ratificarea lor de către toate statele membre în conformitate cu normele lor 

constituţionale.

Recomandarea formulată de BCE în temeiul prezentului alineat necesită decizia 

unanimă a Consiliului guvernatorilor.

Articolul 11
Comitetul executiv
11.1. În conformitate cu articolul 112 alineatul (2) litera (a) din tratat, Comitetul 

executiv este format din preşedinte, vicepreşedinte şi alţi patru membri.

Membrii îşi exercită funcţiile cu normă întreagă. Niciun membru nu poate 

exercita o altă profesie, remunerată sau nu, în afară de cazul în care i s-a acordat 

în mod excepţional o derogare de către Consiliul guvernatorilor.

11.2. În conformitate cu articolul 112 alineatul (2) litera (b) din tratat, 

preşedintele, vicepreşedintele şi ceilalţi membri ai Comitetului executiv sunt 

numiţi de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul şefilor de stat 

sau de guvern, la recomandarea Consiliului şi după consultarea Parlamentului 

European şi a Consiliului guvernatorilor, dintre persoanele a căror autoritate şi 

experienţă profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.

Mandatul acestora are o durată de opt ani şi nu poate fi reînnoit.

Numai resortisanţii statelor membre pot fi membri ai Comitetului executiv.

11.3. Termenii şi condiţiile de angajare a membrilor Comitetului executiv, 

în special salariile, pensiile şi alte prestaţii de asigurări sociale fac obiectul 

contractelor încheiate cu BCE şi se stabilesc de Consiliul guvernatorilor la 

propunerea unui comitet format din trei membri numiţi de Consiliul guvernatorilor 

şi din trei membri numiţi de Consiliu. Membrii Comitetului executiv nu au drept 

de vot asupra problemelor reglementate de prezentul alineat.

11.4. În cazul în care un membru al Comitetului executiv nu mai îndeplineşte 

condiţiile necesare exercitării funcţiilor sale sau în care a comis o abatere gravă, 

Curtea de Justiţie îl poate demite, la cererea Consiliului guvernatorilor sau 

a Comitetului executiv.

11.5. Fiecare membru al Comitetului executiv prezent la şedinţe are dreptul să 

voteze şi dispune în acest scop de un vot. În cazul în care nu există dispoziţii 

contrare, deciziile Comitetului executiv se iau cu majoritatea simplă a voturilor 

exprimate. În cazul în care există un număr egal de voturi, votul preşedintelui 

este hotărâtor. Procedura de vot este precizată în regulamentul de procedură 

menţionat la articolul 12.3.

2 Astfel cum a fost introdus prin articolul 5 din Tratatul de la Nisa.
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11.6. Comitetul executiv este răspunzător de administrarea curentă a BCE.

11.7. Locurile vacante din Comitetul executiv sunt ocupate prin numirea de noi 

membri, în conformitate cu articolul 11.2.

Articolul 12
Responsabilităţile organelor de decizie
12.1. Consiliul guvernatorilor adoptă orientările şi ia deciziile necesare pentru 

îndeplinirea misiunilor încredinţate SEBC prin tratat şi prin prezentul statut. 

Consiliul guvernatorilor defineşte politica monetară a Comunităţii, inclusiv, 

dacă este cazul, deciziile privind obiectivele monetare intermediare, ratele 

dobânzilor de referinţă şi constituirea rezervelor în cadrul SEBC, şi stabileşte 

orientările necesare aplicării lor.

Comitetul executiv pune în aplicare politica monetară în conformitate cu 

orientările şi deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor. În acest cadru, 

Comitetul executiv dă instrucţiunile necesare băncilor centrale naţionale. În afară 

de aceasta, Comitetului executiv îi pot fi delegate anumite competenţe prin 

decizia Consiliului guvernatorilor.

În măsura în care se consideră că acest lucru este posibil şi oportun, şi fără a 

aduce atingere prevederilor prezentului articol, BCE recurge la băncile centrale 

naţionale pentru executarea operaţiunilor care ţin de misiunile SEBC.

12.2. Comitetul executiv răspunde de pregătirea reuniunilor Consiliului 

guvernatorilor.

12.3. Consiliul guvernatorilor adoptă un regulament intern prin care stabileşte 

organizarea internă a BCE şi a organelor sale de decizie.

12.4. Funcţiile consultative menţionate la articolul 4 sunt exercitate de Consiliul 

guvernatorilor.

12.5. Consiliul guvernatorilor ia deciziile menţionate la articolul 6.

Articolul 13
Preşedintele
13.1. Preşedintele sau, în absenţa acestuia, vicepreşedintele prezidează Consiliul 

guvernatorilor şi Comitetul executiv al BCE.

13.2. Fără a aduce atingere articolului 39, preşedintele sau persoana pe care 

acesta o desemnează în acest scop reprezintă BCE în exterior.

Articolul 14
Băncile centrale naţionale
14.1. În conformitate cu articolul 109 din tratat, cel târziu până la data 

înfiinţării SEBC, fiecare stat membru asigură compatibilitatea legislaţiei sale 

naţionale, inclusiv a statutului băncii sale centrale naţionale, cu tratatul şi cu 

prezentul statut.
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14.2. Statutul băncilor centrale naţionale trebuie să prevadă, în special, 

că durata mandatului guvernatorului băncii centrale naţionale nu poate fi mai 

mică de cinci ani.

Un guvernator poate fi eliberat din funcţie numai în cazul în care nu mai 

îndeplineşte condiţiile necesare exercitării îndatoririlor sale sau în care a comis 

o abatere gravă. Împotriva deciziei luate în această privinţă, guvernatorul 

respectiv sau Consiliul guvernatorilor poate introduce la Curtea de Justiţie 

o acţiune întemeiată pe încălcarea tratatului sau a oricărei norme de drept de 

aplicare a acestuia. Acţiunea respectivă trebuie să fie formulată într-un termen 

de două luni, după caz, fie de la publicarea deciziei sau de la notificarea sa 

reclamantului, fie, în absenţa unei astfel de notificări, din ziua în care reclamantul 

a luat cunoştinţă de decizie.

14.3. Băncile centrale naţionale fac parte integrantă din SEBC şi acţionează 

în conformitate cu orientările şi instrucţiunile BCE. Consiliul guvernatorilor ia 

măsurile necesare pentru a asigura respectarea orientărilor şi instrucţiunilor BCE, 

şi solicită să-i fie furnizate toate informaţiile necesare.

14.4. Băncile centrale naţionale pot îndeplini şi alte funcţii în afara celor 

menţionate de prezentul statut, cu excepţia cazurilor în care Consiliul 

guvernatorilor decide, cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, că 

funcţiile respective interferează cu obiectivele şi misiunile SEBC. Aceste funcţii, 

pe care băncile centrale naţionale le exercită pe propria răspundere şi pe propriul 

risc, nu sunt considerate ca făcând parte din funcţiile SEBC.

Articolul 15
Obligaţii de raportare
15.1. BCE întocmeşte şi publică rapoarte asupra activităţii SEBC cel puţin o 

dată pe trimestru.

15.2. În fiecare săptămână se publică o situaţie financiară consolidată a SEBC.

15.3. În conformitate cu articolul 113 alineatul (3) din tratat, BCE prezintă 

Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei, precum şi Consiliului European 

un raport anual privind activitatea SEBC şi politica monetară din anul precedent 

şi din anul în curs.

15.4. Rapoartele şi situaţiile menţionate de prezentul articol se pun la dispoziţia 

persoanelor interesate în mod gratuit.

Articolul 16
Bancnotele
În conformitate cu articolul 106 alineatul (1) din tratat, Consiliul guvernatorilor 

este singurul împuternicit să autorizeze emisiunea de bancnote în cadrul 

Comunităţii. BCE şi băncile centrale naţionale pot emite asemenea bancnote. 

Bancnotele emise de BCE şi de băncile centrale naţionale sunt singurele care au 

statutul de mijloc legal de plată în cadrul Comunităţii.

BCE respectă, pe cât posibil, practicile existente în ceea ce priveşte emisiunea şi 

grafica bancnotelor.
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CAP ITOLUL  IV

FUNCŢ I I LE  MONETARE  Ş I  OPERAŢ IUN ILE  SEBC

Articolul 17
Conturi la BCE şi la băncile centrale naţionale
Pentru a-şi desfăşura operaţiunile, BCE şi băncile centrale naţionale pot 

deschide conturi la instituţiile de credit, la organismele publice şi la alţi 

participanţi pe piaţă şi pot accepta active drept garanţie, inclusiv titluri în formă 

dematerializată.

Articolul 18
Operaţiunile de piaţă monetară şi de credit
18.1. Pentru a atinge obiectivele SEBC şi a-şi îndeplini misiunile, BCE şi 

băncile centrale naţionale pot:

– să intervină pe pieţele financiare, fie prin operaţiuni simple de vânzare şi 

cumpărare (la vedere şi la termen) sau prin contracte de report, fie prin primirea 

sau acordarea de împrumuturi de creanţe şi instrumente tranzacţionabile, 

exprimate în monede comunitare sau necomunitare, precum şi de metale 

preţioase;

– să desfăşoare operaţiuni de creditare cu instituţiile de credit şi cu alţi 

participanţi pe piaţă, pe baza unor garanţii corespunzătoare.

18.2. BCE stabileşte principiile generale ale operaţiunilor de piaţă monetară şi 

de credit desfăşurate de ea însăşi sau de băncile centrale naţionale, inclusiv cele 

privind comunicarea condiţiilor în care acestea sunt dispuse să participe la aceste 

operaţiuni.

Articolul 19
Rezervele minime obligatorii
19.1. Sub rezerva articolului 2, BCE poate impune instituţiilor de credit stabilite 

în statele membre obligaţia constituirii de rezerve minime la BCE şi la băncile 

centrale naţionale, în conformitate cu obiectivele de politică monetară. Consiliul 

guvernatorilor poate adopta regulamente privind calcularea şi determinarea 

rezervelor minime obligatorii. În cazul nerespectării acestei obligaţii, BCE are 

dreptul de a percepe dobânzi penalizatoare sau de a impune alte sancţiuni cu efect 

similar.

19.2. În vederea aplicării prezentului articol, Consiliul defineşte, în conformitate 

cu procedura menţionată la articolul 42, baza de calcul a rezervelor minime 

obligatorii şi raportul maxim admisibil dintre aceste rezerve şi baza lor de calcul, 

precum şi sancţiunile corespunzătoare în caz de nerespectare.

Articolul 20
Alte instrumente de control monetar
Consiliul guvernatorilor poate hotărî, cu o majoritate de două treimi din voturile 

exprimate, să recurgă la alte metode operaţionale de control monetar pe care le 

consideră adecvate, cu respectarea articolului 2.
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În cazul în care aceste metode implică obligaţii pentru terţi, Consiliul stabileşte 

sfera lor de aplicare, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 42.

Articolul 21
Operaţiunile cu organismele publice
21.1. În conformitate cu articolul 101 din tratat, se interzice BCE şi băncilor 

centrale naţionale să acorde credite pe descoperit de cont sau orice alt tip 

de facilitate de credit instituţiilor sau organelor Comunităţii, administraţiilor 

centrale, autorităţilor regionale sau locale, celorlalte autorităţi publice, celorlalte 

organisme sau întreprinderi publice din statele membre; se interzice, de asemenea, 

cumpărarea de titluri de creanţă, direct de la acestea, de către BCE sau de către 

băncile centrale naţionale.

21.2. BCE şi băncile centrale naţionale pot acţiona în calitate de agenţi fiscali 

pentru instituţiile menţionate la articolul 21.1.

21.3. Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică instituţiilor publice de credit 

care, în contextul furnizării de lichidităţi de către băncile centrale, beneficiază, 

din partea băncilor centrale naţionale şi a BCE, de acelaşi tratament ca şi 

instituţiile private de credit.

Articolul 22
Sistemele de compensare şi de plăţi
BCE şi băncile centrale naţionale pot acorda facilităţi, iar BCE poate adopta 

regulamente în vederea asigurării eficienţei şi solidităţii sistemelor de compensare 

şi de plăţi în cadrul Comunităţii şi în raporturile cu ţările terţe.

Articolul 23
Operaţiunile externe
BCE şi băncile centrale naţionale pot:

– să stabilească relaţii cu băncile centrale şi instituţiile financiare din ţările terţe 

şi, în cazul în care este necesar, cu organizaţiile internaţionale;

– să dobândească şi să vândă, la vedere sau la termen, orice tip de active 

valutare şi de metale preţioase. Termenul „active valutare” include titlurile şi 

toate celelalte active exprimate în moneda oricărei ţări sau în unităţi de cont, 

indiferent de forma în care sunt deţinute;

– să deţină şi să administreze activele menţionate la prezentul articol;

– să desfăşoare toate tipurile de operaţiuni bancare cu ţările terţe şi cu 

organizaţiile internaţionale, inclusiv operaţiuni de împrumut şi credit.

Articolul 24
Alte operaţiuni
În afara operaţiunilor care rezultă din misiunile lor, BCE şi băncile centrale 

naţionale pot desfăşura operaţiuni în scopuri administrative sau în beneficiul 

personalului acestora.
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CAP ITOLUL  V

SUPRAVEGHEREA  PRUDENŢ IALĂ

Articolul 25
Supravegherea prudenţială
25.1. BCE poate să adopte avize şi să fie consultată de Consiliu, de Comisie şi 

de autorităţile competente din statele membre, cu privire la domeniul de aplicare 

şi punerea în aplicare a legislaţiei comunitare privind supravegherea prudenţială 

a instituţiilor de credit şi stabilitatea sistemului financiar.

25.2. În conformitate cu deciziile adoptate de Consiliu în temeiul articolului 105 

alineatul (6) din tratat, BCE poate îndeplini misiuni specifice în legătură cu 

politicile în materie de supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit şi a altor 

instituţii financiare, cu excepţia întreprinderilor de asigurări.

CAP ITOLUL  V I

D I SPOZ I Ţ I I  F INANC IARE  ALE  SEBC

Articolul 26
Conturile financiare
26.1. Exerciţiul financiar al BCE şi al băncilor centrale naţionale începe în 

prima zi a lunii ianuarie şi se încheie în ultima zi a lunii decembrie.

26.2. Conturile anuale ale BCE sunt întocmite de Comitetul executiv în 

conformitate cu principiile stabilite de Consiliul guvernatorilor. Conturile se 

aprobă de Consiliul guvernatorilor şi apoi se publică.

26.3. În scopuri de analiză şi gestiune, Comitetul executiv întocmeşte un bilanţ 

consolidat al SEBC, cuprinzând activele şi pasivele băncilor centrale naţionale 

care fac parte din SEBC.

26.4. În vederea aplicării prezentului articol, Consiliul guvernatorilor adoptă 

normele necesare standardizării procedurilor contabile şi de raportare cu privire 

la operaţiunile băncilor centrale naţionale.

Articolul 27
Auditul
27.1. Conturile BCE şi ale băncilor centrale naţionale sunt supuse auditării 

de auditori externi independenţi, desemnaţi la recomandarea Consiliului 

guvernatorilor şi agreaţi de Consiliu. Auditorii sunt pe deplin împuterniciţi 

să examineze toate registrele şi conturile BCE şi ale băncilor centrale naţionale 

şi să obţină toate informaţiile privind operaţiunile lor.

27.2. Dispoziţiile articolului 248 din tratat se aplică numai cu privire la 

examinarea eficienţei administrării BCE.
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Articolul 28
Capitalul BCE
28.1. Capitalul BCE, care devine operaţional de la înfiinţarea acesteia, 

este de 5 miliarde ECU. Capitalul poate fi majorat, dacă este cazul, prin 

decizia Consiliului guvernatorilor hotărând cu majoritatea calificată menţionată 

la articolul 10.3, în limitele şi în condiţiile stabilite de Consiliu în conformitate 

cu procedura menţionată la articolul 42.

28.2. Băncile centrale naţionale sunt singurele autorizate să subscrie şi să deţină 

capitalul BCE. Subscrierea capitalului se realizează potrivit grilei de repartiţie 

stabilite în conformitate cu articolul 29.

28.3. Consiliul guvernatorilor, hotărând cu majoritatea calificată menţionată 

la articolul 10.3, stabileşte cuantumul şi modalităţile de vărsare a capitalului.

28.4. Sub rezerva articolului 28.5, cotele băncilor centrale naţionale din 

capitalul subscris al BCE nu pot fi cesionate, nu pot face obiectul garanţiilor reale 

mobiliare şi nu pot fi supuse popririi/sechestrului.

28.5. În cazul în care grila de repartiţie menţionată la articolul 29 este ajustată, 

băncile centrale naţionale transferă între ele cotele din capital corespunzătoare, 

astfel încât repartiţia acestor cote să corespundă noii grile. Consiliul guvernatorilor 

stabileşte modalităţile şi condiţiile de transfer.

Articolul 29
Grila de repartiţie pentru subscrierea capitalului
29.1. Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE se stabileşte o 

dată cu înfiinţarea SEBC şi a BCE în conformitate cu procedura menţionată 

la articolul 123 alineatul (1) din tratat. În această grilă, fiecărei bănci centrale 

naţionale i se atribuie o pondere care este egală cu suma a:

– 50% din cota pe care statul membru respectiv o deţine în cadrul populaţiei 

Comunităţii în penultimul an dinaintea înfiinţării SEBC;

– 50% din cota pe care statul membru respectiv o deţine din produsul intern brut 

al Comunităţii la preţurile pieţei, aşa cum a fost înregistrat pe parcursul ultimilor 

cinci ani care au precedat penultimul an dinaintea înfiinţării SEBC.

Procentele se rotunjesc în sus până la cel mai apropiat multiplu de 

0,05 procente.

29.2. Datele statistice necesare aplicării prezentului articol sunt furnizate de 

Comisie în conformitate cu normele adoptate de Consiliu, potrivit procedurii 

menţionate la articolul 42.

29.3. Ponderile atribuite băncilor centrale naţionale se ajustează la fiecare 

cinci ani după înfiinţarea SEBC, prin analogie cu dispoziţiile articolului 29.1. 

Grila de repartiţie ajustată se aplică din prima zi a anului următor.
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29.4. Consiliul guvernatorilor ia orice alte măsuri necesare pentru aplicarea 

prezentului articol.

Articolul 30
Transferul activelor din rezervele valutare la BCE
30.1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 28, băncile centrale 

naţionale furnizează BCE active din rezervele valutare, altele decât monedele 

statelor membre, ECU, poziţii de rezervă la FMI şi DST, până la echivalentul 

sumei de 50 de miliarde ECU. Consiliul guvernatorilor decide asupra cotei care 

poate fi solicitată de BCE după înfiinţarea acesteia, precum şi asupra sumelor 

solicitate ulterior. BCE are dreptul deplin de a deţine şi a administra activele din 

rezervele valutare care i-au fost transferate şi de a le utiliza în scopurile prevăzute 

de prezentul statut.

30.2. Contribuţia fiecărei bănci centrale naţionale se stabileşte proporţional cu 

cota sa din capitalul subscris al BCE.

30.3. BCE creditează fiecărei bănci centrale naţionale o creanţă echivalentă 

cu contribuţia sa. Consiliul guvernatorilor stabileşte valoarea nominală şi 

remunerarea acestor creanţe.

30.4. BCE poate solicita active suplimentare din rezervele valutare, 

în conformitate cu articolul 30.2, dincolo de limita stabilită la articolul 30.1, 

în limitele şi potrivit condiţiilor stabilite de Consiliu în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 42.

30.5. BCE poate deţine şi administra poziţii de rezervă la FMI, precum şi DST, 

şi poate să accepte cumularea (pooling) acestor active.

30.6. Consiliul guvernatorilor ia orice alte măsuri necesare pentru aplicarea 

prezentului articol.

Articolul 31
Active din rezervele valutare deţinute de băncile centrale naţionale
31.1. Băncile centrale naţionale sunt autorizate să desfăşoare operaţiuni 

în vederea îndeplinirii obligaţiilor lor faţă de organizaţiile internaţionale, 

în conformitate cu articolul 23.

31.2. Toate celelalte operaţiuni cu activele din rezervele valutare care rămân 

la băncile centrale naţionale după transferurile menţionate la articolul 30 şi 

tranzacţiile statelor membre cu fondurile lor de rulment în valută, peste o anumită 

limită care urmează să fie stabilită în cadrul articolului 31.3, trebuie autorizate de 

BCE, pentru a asigura coerenţa cu politica de curs de schimb şi politica monetară 

a Comunităţii.

31.3. Consiliul guvernatorilor adoptă orientări cu scopul de a facilita aceste 

operaţiuni.
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Articolul 32
Repartizarea veniturilor monetare ale băncilor centrale naţionale
32.1. Venitul acumulat de băncile centrale naţionale ca urmare a exercitării 

funcţiei de politică monetară a SEBC, denumit în continuare „venit monetar”, 

este repartizat la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar în conformitate cu prezentul 

articol.

32.2. Sub rezerva articolului 32.3, valoarea venitului monetar al fiecărei 

bănci centrale naţionale este egală cu venitul anual al acesteia obţinut din 

activele deţinute în contrapartidă cu bancnotele aflate în circulaţie şi cu 

depozitele constituite de instituţiile de credit. Aceste active sunt identificate de 

băncile centrale naţionale în conformitate cu orientările stabilite de Consiliul 

guvernatorilor.

32.3. În cazul în care, după începerea celei de-a treia etape, Consiliul 

guvernatorilor consideră că structura bilanţurilor băncilor centrale naţionale nu 

permite aplicarea articolului 32.2, acesta poate decide, cu majoritate calificată, 

că, prin derogare de la articolul 32.2, venitul monetar trebuie să fie calculat după 

o altă metodă pe parcursul unei perioade de cel mult cinci ani.

32.4. Din cuantumul venitului monetar al fiecărei bănci centrale naţionale 

se scade o sumă echivalentă cu dobânda plătită de acea bancă centrală pentru 

depozitele constituite de instituţiile de credit în conformitate cu articolul 19.

Consiliul guvernatorilor poate decide să compenseze băncile centrale naţionale 

pentru costurile suportate cu ocazia emisiunii de bancnote sau, în situaţii 

excepţionale, pentru pierderile specifice rezultate din operaţiunile de politică 

monetară desfăşurate în contul SEBC. Compensarea ia forma pe care Consiliul 

guvernatorilor o consideră corespunzătoare. Aceste sume pot fi compensate cu 

venitul monetar al băncilor centrale naţionale.

32.5. Suma veniturilor monetare ale băncilor centrale naţionale se repartizează 

între acestea proporţional cu cotele vărsate la capitalul BCE, sub rezerva oricărei 

alte decizii luate de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu articolul 33.2.

32.6. Compensarea şi decontarea soldurilor care provin din repartizarea 

venitului monetar se efectuează de BCE în conformitate cu orientările stabilite 

de Consiliul guvernatorilor.

32.7. Consiliul guvernatorilor adoptă orice alte măsuri necesare pentru aplicarea 

prezentului articol.

Articolul 33
Repartizarea profiturilor şi pierderilor nete ale BCE
33.1. Profitul net al BCE se transferă în următoarea ordine:

(a) o sumă care urmează a fi stabilită de Consiliul guvernatorilor şi care nu 

poate depăşi 20% din profitul net este transferată în fondul general de 

rezervă în limita a 100% din capital;
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(b) profitul net rămas se distribuie acţionarilor BCE, proporţional cu cotele 

vărsate la capital.

33.2. În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta se acoperă din 

fondul general de rezervă al BCE şi, dacă este necesar, după decizia Consiliului 

guvernatorilor, din veniturile monetare aferente exerciţiului financiar respectiv, 

proporţional cu şi în limita sumelor alocate băncilor centrale naţionale în 

conformitate cu articolul 32.5.

CAP ITOLUL  V I I

D I SPOZ I Ţ I I  GENERALE

Articolul 34
Actele juridice
34.1. În conformitate cu articolul 110 din tratat, BCE adoptă:

– regulamente, în măsura necesară îndeplinirii misiunilor stabilite la articolul 3.1. 

prima liniuţă, la articolele 19.1, 22 sau 25.2 din Statutul SEBC, precum şi în 

cazurile prevăzute de actele Consiliului menţionate la articolul 42;

– deciziile necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate SEBC în conformitate cu 

tratatul şi cu prezentul statut;

– recomandări şi avize.

34.2. Regulamentul are aplicabilitate generală. Acesta este obligatoriu în toate 

elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Recomandările şi avizele nu au caracter obligatoriu.

Decizia este obligatorie în toate elementele sale pentru destinatarii pe care îi 

desemnează.

Articolele 253, 254 şi 256 din tratat se aplică regulamentelor şi deciziilor 

adoptate de BCE.

BCE poate decide publicarea deciziilor, recomandărilor şi avizelor sale.

34.3. În limitele şi în condiţiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu 

procedura menţionată la articolul 42 din statut, BCE este abilitată să impună 

întreprinderilor amenzi şi penalităţi cu titlu cominatoriu, în cazul neîndeplinirii 

obligaţiilor care rezultă din regulamentele şi deciziile sale.

Articolul 35
Controlul jurisdicţional şi aspecte conexe
35.1. Actele sau omisiunile BCE sunt supuse controlului şi interpretării Curţii 

de Justiţie în cazurile şi în condiţiile prevăzute de tratat. BCE poate introduce 

acţiuni în justiţie în cazurile şi în condiţiile prevăzute de tratat.
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35.2. Litigiile dintre BCE, pe de o parte, şi creditorii sau debitorii acesteia 

sau orice altă persoană, pe de altă parte, sunt soluţionate de instanţele naţionale 

competente, cu excepţia cazurilor în care competenţa a fost atribuită Curţii de 

Justiţie.

35.3. BCE se supune regimului răspunderii prevăzut la articolul 288 din tratat. 

Răspunderea băncilor centrale naţionale se stabileşte în conformitate cu dreptul 

intern respectiv.

35.4. Curtea de Justiţie este competentă să hotărască în temeiul unei clauze 

compromisorii prevăzută într-un contract de drept public sau de drept privat 

încheiat de BCE sau în numele acesteia.

35.5. Decizia BCE de a sesiza Curtea de Justiţie se adoptă de către Consiliul 

guvernatorilor.

35.6. Curtea de Justiţie este competentă să hotărască în privinţa litigiilor 

privind îndeplinirea de către băncile centrale naţionale a obligaţiilor ce le revin 

în conformitate cu prezentul statut. În cazul în care BCE consideră că o bancă 

centrală naţională nu şi-a îndeplinit una dintre obligaţiile ce îi revin în temeiul 

prezentului statut, aceasta poate adopta un aviz motivat în această privinţă 

după ce a oferit băncii centrale naţionale în cauză posibilitatea de a-şi prezenta 

observaţiile. În cazul în care banca centrală naţională respectivă nu respectă 

avizul în termenul stabilit de BCE, aceasta din urmă poate sesiza Curtea de 

Justiţie.

Articolul 36
Personalul
36.1. Consiliul guvernatorilor stabileşte, la propunerea Comitetului executiv, 

regimul care se aplică personalului BCE.

36.2. Curtea de Justiţie este competentă să soluţioneze orice litigiu dintre BCE 

şi agenţii acesteia, în limitele şi în condiţiile stabilite prin regimul ce se aplică 

personalului.

Articolul 37
Sediul
Decizia privind sediul BCE va fi luată, înainte de sfârşitul anului 1992, de comun 

acord, de guvernele statelor membre la nivelul şefilor de stat sau de guvern.

Articolul 38
Secretul profesional
38.1. Membrii organelor de conducere, precum şi personalul BCE şi cel al 

băncilor centrale naţionale au obligaţia, chiar şi după încetarea funcţiilor lor, 

de a nu divulga informaţii care, prin natura lor, intră sub incidenţa obligaţiei de 

păstrare a secretului profesional.

38.2. Persoanele care au acces la date care intră sub incidenţa legislaţiei 

comunitare ce impune obligaţia păstrării secretului se supun acestei legislaţii.
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Articolul 39
Persoanele cu drept de semnătură
BCE se angajează din punct de vedere juridic faţă de terţi prin preşedinte sau doi 

membri ai Comitetului executiv, ori prin semnătura a doi membri ai personalului 

acesteia, autorizaţi în mod corespunzător de preşedinte să semneze în numele 

BCE.

Articolul 40 3

Privilegiile şi imunităţile
BCE se bucură pe teritoriul statelor membre de privilegiile şi imunităţile necesare 

îndeplinirii misiunilor sale, în condiţiile stabilite de Protocolul privind privilegiile 

şi imunităţile Comunităţilor Europene.

CAP ITOLUL  V I I I

MODIF ICAREA  STATUTULU I  Ş I  LEG I SLAŢ IA  COMPLEMENTARĂ

Articolul 41
Procedura simplificată de revizuire
41.1. În conformitate cu articolul 107 alineatul (5) din tratat, articolele 5.1, 5.2, 

5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 şi 32.6, articolul 33.1 litera (a)

şi articolul 36 din prezentul statut pot fi revizuite de Consiliu, hotărând fie cu 

majoritate calificată la recomandarea BCE, după consultarea Comisiei, fie în 

unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea BCE. În ambele cazuri 

este necesar avizul conform al Parlamentului European.

41.2. Pentru ca BCE să adopte o recomandare în temeiul prezentului articol, 

este necesară decizia unanimă a Consiliului guvernatorilor.

Articolul 42
Legislaţia complementară
În conformitate cu articolul 107 alineatul (6) din tratat, imediat după decizia 

privind data de începere a celei de-a treia etape, Consiliul, hotărând cu majoritate 

calificată, fie la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European 

şi a BCE, fie la recomandarea BCE şi după consultarea Parlamentului European 

şi a Comisiei, adoptă dispoziţiile menţionate la articolele 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 

29.2, 30.4 şi 34.3 din prezentul statut.

CAP ITOLUL  IX

D I SPOZ I Ţ I I  TRANZ ITOR I I  Ş I  ALTE  D I SPOZ I Ţ I I  PR IV IND SEBC

Articolul 43
Dispoziţii generale
43.1. Prin efectul derogării menţionate la articolul 122 alineatul (1) din tratat, 

următoarele articole din prezentul statut: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 

3 Astfel cum a fost modificat prin articolul 6, punctul III(4) din Tratatul de la Amsterdam.
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23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 şi 52 nu conferă niciun drept şi nu impun nicio 

obligaţie statului membru respectiv.

43.2. Băncile centrale ale statelor membre care fac obiectul unei derogări, 

conform articolului 122 alineatul (1) din tratat, îşi păstrează competenţele în 

domeniul politicii monetare, în conformitate cu dreptul intern.

43.3. În conformitate cu articolul 122 alineatul (4) din tratat, la articolele 

următoare din prezentul statut: 3, 11.2, 19, 34.2 şi 50, „state membre” înseamnă 

statele membre care nu fac obiectul unei derogări.

43.4. La articolele următoare din prezentul statut: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 

18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 şi 52, „bănci centrale naţionale” înseamnă băncile 

centrale ale statelor membre care nu fac obiectul unei derogări.

43.5. La articolele 10.3 şi 33.l, „acţionari” înseamnă băncile centrale ale statelor 

membre care nu fac obiectul unei derogări.

43.6. La articolele 10.3 şi 30.2, „capitalul subscris al BCE” înseamnă capitalul 

BCE subscris de băncile centrale ale statelor membre care nu fac obiectul unei 

derogări.

Articolul 44
Misiuni tranzitorii ale BCE
BCE îndeplineşte misiunile IME care, date fiind derogările privind unul sau mai 

multe state membre, trebuie să fie îndeplinite şi în etapa a treia.

BCE adoptă avize în cursul perioadei de pregătire privind abrogarea derogărilor 

menţionate la articolul 122 din tratat.

Articolul 45
Consiliul general al BCE
45.1. Fără a aduce atingere articolului 107 alineatul (3) din tratat, Consiliul 

general se constituie ca cel de-al treilea organ de decizie al BCE.

45.2. Consiliul general este format din preşedintele şi vicepreşedintele BCE, 

precum şi din guvernatorii băncilor centrale naţionale. Ceilalţi membri ai 

Comitetului executiv pot participa, fără drept de vot, la reuniunile Consiliului 

general.

45.3. Responsabilităţile Consiliului general sunt enumerate în mod exhaustiv la 

articolul 47 din prezentul statut.

Articolul 46
Regulamentul intern al Consiliului general
46.1. Preşedintele sau, în absenţa acestuia, vicepreşedintele BCE prezidează 

Consiliul general al BCE.

46.2. Preşedintele Consiliului şi un membru al Comisiei pot participa, fără drept 

de vot, la reuniunile Consiliului general.
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46.3. Preşedintele pregăteşte reuniunile Consiliului general.

46.4. Prin derogare de la articolul 12.3, Consiliul general îşi adoptă regulamentul 

intern.

46.5. Secretariatul Consiliului general se asigură de BCE.

Articolul 47
Responsabilităţile Consiliului general
47.1. Consiliul general:

– îndeplineşte misiunile menţionate la articolul 44;

– contribuie la îndeplinirea funcţiilor consultative menţionate la articolele 4 

şi 25.1.

47.2. Consiliul general contribuie la:

– culegerea informaţiilor statistice menţionate la articolul 5;

– întocmirea rapoartelor de activitate ale BCE menţionate la articolul 15;

– stabilirea normelor menţionate în articolul 26.4, necesare aplicării 

articolului 26;

– luarea tuturor celorlalte măsuri menţionate la articolul 29.4, necesare aplicării 

articolului 29;

– stabilirea regimului care se aplică personalului BCE, menţionate la 

articolul 36.

47.3. Consiliul general contribuie la pregătirile necesare pentru stabilirea 

irevocabilă a cursurilor de schimb ale monedelor statelor membre care fac 

obiectul unei derogări în raport cu monedele, sau cu moneda unică, a(le) statelor 

membre care nu fac obiectul unei derogări, aşa cum este prevăzută aceasta la 

articolul 123 alineatul (5) din tratat.

47.4. Consiliul general este informat de preşedintele BCE cu privire la deciziile 

Consiliului guvernatorilor.

Articolul 48
Dispoziţii tranzitorii privind capitalul BCE
În conformitate cu articolul 29.1, fiecărei bănci centrale naţionale i se atribuie 

o pondere în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE. Prin derogare 

de la articolul 28.3, băncile centrale ale statelor membre care fac obiectul unei 

derogări nu varsă capitalul subscris, în afara cazului în care Consiliul general, 

hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puţin două treimi din capitalul 

subscris al BCE şi cel puţin jumătate din acţionari, decide că un procent minim 

trebuie vărsat cu titlu de participare la costurile funcţionării BCE.
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Articolul 49
Plata amânată a capitalului, rezervelor şi provizioanelor BCE
49.1. Banca centrală a unui stat membru a cărui derogare a fost abrogată trebuie 

să verse cota subscrisă la capitalul BCE în aceeaşi proporţie ca şi băncile centrale 

ale celorlalte state membre care nu fac obiectul unei derogări şi să transfere către 

BCE active din rezervele valutare, în conformitate cu articolul 30.1. Suma care 

trebuie transferată se stabileşte înmulţind valoarea în ECU, calculată la cursul de 

schimb în vigoare, a activelor din rezervele valutare care au fost deja transferate 

către BCE în conformitate cu articolul 30.1 cu raportul dintre numărul părţilor 

subscrise de banca centrală naţională respectivă şi numărul părţilor deja vărsate 

de celelalte bănci centrale naţionale.

49.2. În afara plăţii menţionate la articolul 49.1, banca centrală respectivă 

contribuie la rezervele BCE, la provizioanele echivalente rezervelor şi la suma 

care mai trebuie afectată rezervelor şi provizioanelor care corespund soldului 

contului de profit şi pierdere la data de 31 decembrie a anului anterior abrogării 

derogării. Suma care trebuie vărsată se calculează înmulţind volumul rezervelor, 

aşa cum sunt ele definite mai sus şi aşa cum figurează în bilanţul aprobat al 

BCE, cu raportul dintre numărul părţilor subscrise de banca centrală respectivă 

şi numărul părţilor deja vărsate de către celelalte bănci centrale.

49.3.4 Atunci când unul sau mai multe state devin membre ale Uniunii Europene, 

iar băncile lor centrale naţionale devin parte integrantă din SEBC, capitalul 

subscris al BCE şi plafonul până la care activele din rezervele valutare pot fi 

transferate BCE se majorează în mod automat. Valoarea majorării se determină 

prin înmulţirea valorilor respective aflate în vigoare în momentul respectiv cu 

raportul, în cadrul grilei de repartiţie pentru capitalul majorat, dintre ponderea 

băncilor centrale naţionale care aderă şi ponderea băncilor centrale naţionale 

care sunt deja membre ale SEBC. Ponderea fiecărei bănci centrale naţionale în 

grila de repartiţie se calculează prin analogie cu articolul 29.1 şi în conformitate 

cu articolul 29.2. Perioadele de referinţă utilizate pentru datele statistice 

sunt identice cu cele utilizate pentru ultima ajustare cincinală a ponderilor în 

conformitate cu articolul 29.3.

Articolul 50
Numirea iniţială a membrilor Comitetului executiv
La înfiinţarea Comitetului executiv al BCE, preşedintele, vicepreşedintele 

şi ceilalţi membri ai săi sunt numiţi, de comun acord, de guvernele statelor 

membre la nivelul şefilor de stat sau de guvern, la recomandarea Consiliului 

şi după consultarea Parlamentului European şi a Consiliului IME. Preşedintele 

Comitetului executiv este numit pentru opt ani. Prin derogare de la articolul 11.2, 

vicepreşedintele este numit pe o perioadă de patru ani, iar ceilalţi membri ai 

Comitetului executiv pentru un mandat cu o durată cuprinsă între cinci şi opt ani. 

Niciun mandat nu poate fi reînnoit. Numărul membrilor Comitetului executiv 

poate fi mai mic decât cel menţionat la articolul 11.1, dar în niciun caz mai mic 

de patru.

4 Astfel cum a fost introdus prin articolul 17 din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii 
Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, 
a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a 
Republicii Slovace şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană.
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Articolul 51
Derogare de la articolul 32
51.1. În cazul în care, după debutul celei de-a treia etape, Consiliul guvernatorilor 

decide că aplicarea articolului 32 modifică în mod semnificativ poziţia relativă 

a băncilor centrale naţionale în ceea ce priveşte veniturile, totalul veniturilor 

care trebuie să fie repartizate în conformitate cu articolul 32 se micşorează cu un 

procentaj uniform care nu poate depăşi 60% în cadrul primului exerciţiu financiar 

care urmează debutului celei de-a treia etape şi care se va diminua cu cel puţin 

12 procente în cursul fiecăruia dintre exerciţiile financiare următoare.

51.2. Articolul 51.1 se aplică timp de cel mult cinci exerciţii financiare complete 

după debutul celei de-a treia etape.

Articolul 52
Schimbul bancnotelor exprimate în monedele comunitare
După stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb, Consiliul guvernatorilor 

adoptă măsurile necesare pentru a asigura că bancnotele exprimate în monedele 

pentru care a fost stabilit în mod irevocabil cursul de schimb sunt schimbate 

de băncile centrale naţionale la paritatea respectivă.

Articolul 53
Aplicabilitatea măsurilor tranzitorii
Articolele 43-48 se aplică în măsura în care şi atât timp cât statele membre fac 

obiectul unei derogări.
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GLOSAR

Banca Centrală Europeană (BCE) [European Central Bank (ECB)]: BCE se 

află în centrul Eurosistemului şi al Sistemului European al Băncilor Centrale 
(SEBC), având personalitate juridică în conformitate cu dispoziţiile dreptului 

comunitar. BCE asigură îndeplinirea misiunilor conferite Eurosistemului şi SEBC 

fie prin activităţile proprii, fie prin cele ale BCN, în conformitate cu Statutul 

Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene. Aceasta 

este condusă de Consiliul guvernatorilor şi Comitetul executiv, precum şi de 

Consiliul general – al treilea organ de decizie, cu caracter temporar.

Banca Reglementelor Internaţionale (BRI) [Bank for International Settlements 
(BIS)]: înfiinţată la data de 17 mai 1930 printr-un Acord internaţional încheiat 

între Belgia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite, BRI 

este cea mai veche organizaţie financiară internaţională. Aceasta favorizează 

cooperarea monetară şi financiară la nivel internaţional şi îndeplineşte funcţia de 

bancă pentru băncile centrale. În îndeplinirea mandatului său, BRI serveşte drept: 

(i) forum de promovare a discuţiilor şi de facilitare a proceselor de decizie între 

băncile centrale şi în cadrul comunităţii financiare internaţionale; (ii) centru de 

cercetare economică şi monetară; (iii) principala contrapartidă a băncilor centrale 

în cadrul tranzacţiilor financiare ale acestora; (iv) agent sau administrator pentru 

operaţiunile financiare internaţionale. Aceasta are sediul la Basel şi reprezentanţe 

la Hong Kong şi Ciudad de Mexico. 

Bază de calcul [Reserve base]: suma elementelor din bilanţ (în special pasive) 

care constituie baza de calcul a rezervelor minime obligatorii ale unei instituţii 
de credit.

Comisia Europeană [European Commission]: instituţia Comunităţii Europene 

care asigură aplicarea dispoziţiilor Tratatului. Comisia elaborează politici 

comunitare, propune reglementări comunitare şi are competenţe în domenii 

specifice. În domeniul politicii economice, Comisia elaborează Orientările 
generale de politică economică (OGPE) şi raportează Consiliului UE cu 

privire la evoluţiile şi politicile economice. Aceasta monitorizează finanţele 

publice în cadrul supravegherii multilaterale şi prezintă rapoarte Consiliului UE. 

Până la data de 1 mai 2004, Comisia Europeană era formată din 20 de membri: 

câte doi resortisanţi din Germania, Spania, Franţa, Italia şi Regatul Unit şi câte 

unul din celelalte state membre. La încheierea unei perioade de tranziţie după 

extinderea UE, Comisia va avea 25 de membri: câte un resortisant din fiecare 

din cele 25 de state membre.

Comitetele SEBC [ESCB committees]: create de Consiliul guvernatorilor 
BCE, conform articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE, în vederea 

acordării de asistenţă organelor decizionale ale BCE.

Comitetul autorităţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor 
mobiliare (CAERVM) [Committee of European Securities Regulators (CESR)]: 
comitet înfiinţat de Comisia Europeană în luna iunie 2001, pe baza recomandării 

formulate în Raportul Comitetului înţelepţilor privind reglementarea pieţelor 
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europene ale valorilor mobiliare, şi alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor 

naţionale de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare. Ca organ de nivelul 3 

al abordării normative europene revizuite, acesta oferă consultanţă Comisiei 

Europene pe probleme de strategie în domeniul valorilor imobiliare şi contribuie 

la asigurarea unei aplicări mai coerente a legislaţiei comunitare în statele membre 

şi la o mai bună coordonare între autorităţile europene de reglementare a pieţelor 

valorilor mobiliare.

Comitetul bancar european (CBE) [European Banking Committee (EBC)]: 
înfiinţat în anul 2003 prin Decizia 2004/10/CE a Comisiei din 5 noiembrie 2003 

(JO L 3, 7.1.2004, p. 36), acesta reprezintă un comitet de nivelul 2, acordând 

consultanţă Comisiei Europene în chestiuni referitoare la activităţile bancare; 

CBE a înlocuit Comitetul consultativ bancar. În domeniul bancar şi al 

supravegherii, BCE este reprezentată în cadrul Comitetului supraveghetorilor 

bancari europeni care este un comitet de nivelul 3.

Comitetul de politică economică (CPE) [Economic Policy Committee (EPC)]: 
organ comunitar consultativ, înfiinţat prin Decizia Consiliului 74/122/CEE din 

18 februarie 1974 (JO L 63, 5.3.1974, p. 21) şi alcătuit din câte doi reprezentanţi 

şi doi supleanţi din fiecare stat membru, Comisia Europeană şi BCE. 

Atribuţiile sale principale constau în participarea la activităţile pregătitoare 

ale Consiliului ECOFIN prin coordonarea politicilor economice ale statelor 

membre şi ale Comunităţii Europene, precum şi în acordarea de consultanţă 

Comisiei Europene şi Consiliului UE. Acesta colaborează strâns cu Comitetul 
economic şi financiar (CEF), axându-se în principal pe politici structurale 

destinate ameliorării potenţialului de dezvoltare şi a ocupării forţei de muncă în 

cadrul Comunităţii. 

Comitetul de statistici monetare, financiare şi ale balanţei de plăţi (CMFB) 
[Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB)]: 
comitet creat prin Decizia Consiliului 91/115/CEE din 25 februarie 1991 

(JO L 59, 6.3.1991, p. 19), astfel cum a fost modificată prin Decizia Consiliului 

96/174/CE din 26 februarie 1996 (JO L 51, 1.3.1996, p. 48); acesta reuneşte 

statisticieni din institutele naţionale de statistică, Eurostat, BCN şi BCE. CMFB 

oferă consultanţă Comisiei privind diverse aspecte din domeniul statisticii, 

în special cele referitoare la procedura de deficit excesiv, şi promovează 

cooperarea şi coordonarea activităţilor specifice la nivel european. 

Comitetul economic şi financiar (CEF) [Economic and Financial Committee 
(ECF)]: organism comunitar consultativ, creat la începutul celei de-a treia etape 

a Uniunii Economice şi Monetare (UEM). Statele membre, Comisia Europeană 

şi Banca Centrală Europeană (BCE) numesc fiecare cel mult doi membri ai 

comitetului. Fiecare stat membru alege un membru dintre funcţionarii superiori 

din administraţia naţională şi încă un membru dintre funcţionarii superiori ai 

BCN. Cu toate acestea, un membru BCN poate participa la reuniunile CEF 

doar în cazul în care sunt supuse dezbaterii aspecte ce ţin în mod deosebit de 

competenţa instituţiei din care face parte. În articolul 114 alineatul (2) din 

Tratatul CE sunt prezentate atribuţiile CEF.
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Comitetul executiv [Executive Board]: unul dintre organele de decizie ale 

BCE. Acesta este alcătuit din preşedintele şi vicepreşedintele BCE şi alţi patru 

membri desemnaţi de comun acord de şefii de stat sau de guvern ai ţărilor care au 

adoptat euro.

Comitetul guvernatorilor băncilor centrale ale statelor membre ale 
Comunităţii Economice Europene [Committee of Governors of the central 
banks of the Member States of the European Economic Community]: comitet 

creat în luna mai 1964, în temeiul articolului 105 alineatul (2) din Tratatul CEE, 

în scopul favorizării cooperării între băncile centrale. În anul 1994, atribuţiile 

acestuia au fost preluate de Institutul Monetar European (IME) nou-creat, 

iar comitetul a fost desfiinţat.

Comitetul monetar [Monetary Committee]: comitet instituit prin articolul 105 

alineatul (2) din Tratatul CEE şi înlocuit, la începutul celei de-a treia etape 

a UEM, de Comitetul economic şi financiar (CEF).

Comunitatea Europeană [European Community]: organizaţie supranaţională 

instituită prin Tratatul CEE în anul 1958, sub denumirea de Comunitatea 

Economică Europeană (CEE). Tratatul UE a lărgit sfera de competenţă a CEE, 

redenumită, în anul 1993, Comunitatea Europeană. Ca misiuni principale, 

Comunitatea Europeană promovează dezvoltarea armonioasă, echilibrată şi 

durabilă a activităţii economice, un nivel înalt de ocupare a forţei de muncă 

şi de protecţie socială, egalitatea între sexe, creştere economică durabilă şi 

neinflaţionistă, un grad ridicat de competitivitate şi convergenţă a performanţelor 

economice, un nivel superior de protecţie şi ameliorare a calităţii mediului, 

standarde înalte privind nivelul de trai şi calitatea vieţii, precum şi coeziunea 

socială şi solidaritatea între statele membre. Comunitatea îndeplineşte aceste 

misiuni, printre altele, prin intermediul pieţei unice şi a UEM. 

Consiliul European [European Council]: oferă Uniunii Europene impulsul 

necesar dezvoltării şi defineşte orientările politice generale ale acesteia. Reuneşte 

şefii de stat sau de guvern ai statelor membre şi preşedintele Comisiei Europene 

(a se vedea, de asemenea, Consiliul UE).

Consiliul general [General Council]: unul dintre organele de decizie ale BCE. 

Este format din preşedintele şi vicepreşedintele BCE, precum şi din guvernatorii 

tuturor BCN din statele membre ale UE.

Consiliul guvernatorilor [Governing Council]: organul suprem de decizie 

al BCE. Acesta este format din toţi membrii Comitetului executiv al BCE şi 

guvernatorii BCN din ţările care au adoptat moneda euro.

Consiliul ECOFIN [ECOFIN Council]: a se vedea Consiliul UE.

Consiliul UE (Consiliul Uniunii Europene) [EU Council (Council of the 
European Union)]: instituţie a Comunităţii Europene, formată din reprezentanţii 

guvernelor statelor membre, în mod obişnuit din miniştrii cu competenţe 

în domeniile vizate (motiv pentru care este adeseori denumit „Consiliul de 

Miniştri”). Reuniunea Consiliului UE la nivel de miniştri ai economiei şi 
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finanţelor este adesea denumită Consiliul ECOFIN. În plus, pentru decizii 

prevăzute în Tratat, Consiliul UE se poate reuni şi la nivel de şefi de stat sau de 

guvern (a se vedea şi Consiliul European).

Constituţie pentru Europa [Constitution for Europe]: La data de 13 iunie 2003, 

Convenţia europeană privind viitorul Europei a adoptat proiectul unui Tratat de 

instituire a unei Constituţii pentru Europa, care să înlocuiască atât Tratatul UE, 
cât şi Tratatul CE. Proiectul de tratat a fost prezentat în cadrul Consiliului 

European de la Salonic din data de 20 iunie 2003 şi a fost dezbătut în cadrul 

Conferinţei interguvernamentale (CIG) din septembrie 2003 până în iunie 2004, 

când a fost adoptat de statele membre ale UE, procesul de ratificare fiind 

programat a se derula până în luna noiembrie 2006.

Contract de report [Repurchase agreement]: acord de vânzare şi de răscumpărare 

a unui activ la un anumit preţ şi la o dată ulterioară prestabilită sau la cerere. 

Acest tip de acord este similar împrumuturilor garantate, cu diferenţa că 

vânzătorul nu rămâne proprietarul titlurilor. Operaţiunile reversibile sunt incluse 

în M3 în cazurile în care vânzătorul este o instituţie financiară monetară (IFM), 

iar contrapartida este un rezident al zonei euro care nu este IFM.

Criterii de convergenţă [Convergence criteria]: criteriile stabilite în 

articolul 121 alineatul (1) din Tratatul CE (şi prezentate pe larg în Protocolul 

nr. 21 anexat la Tratat) ca bază pentru evaluarea capacităţii unei ţări de 

a adopta moneda euro. Aceste criterii se referă la rezultatele obţinute cu 

privire la stabilitatea preţurilor, situaţia finanţelor publice, cursul de schimb 

şi ratele dobânzilor pe termen lung. Tot pe baza acestor criterii se evaluează 

şi compatibilitatea legislaţiei naţionale, inclusiv a statutelor BCN, atât cu 

dispoziţiile Tratatului, cât şi cu Statutul Sistemului European al Băncilor 
Centrale şi al Băncii Centrale Europene.

Curtea de Conturi [Court of Auditors]: instituţie a Comunităţii Europene care 

efectuează auditul acesteia, una dintre misiunile sale fiind examinarea eficienţei 

operaţionale a administrării BCE. 

Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) [European Court of Justice (ECJ)]: 
instituţie a Comunităţii Europene, cu sediul la Luxemburg, care: (i) asigură 

interpretarea şi aplicarea corectă a tratatelor şi (ii) se pronunţă asupra valabilităţii 

şi înţelesului dreptului comunitar. Acţiunile şi omisiunile BCE sunt supuse 

examinării CEJ.

ECU (unitate monetară europeană) [ECU (European Currency Unit)]: 
înaintea celei de-a treia etape a UEM, ECU era un coş de valute reprezentând 

totalul unor sume fixe exprimate în 12 dintre cele 15 valute ale statelor membre 

ale UE. Valoarea ECU era calculată ca medie ponderată a valorii valutelor 

din componenţa sa. ECU a fost înlocuită de euro la data de 1 ianuarie 1999, 

la paritatea 1:1.

EONIA (rata medie a dobânzii overnight) [EONIA (euro overnight index 
average)]: măsură a ratei dobânzii efective de pe piaţa interbancară overnight în 

euro, bazată pe operaţiuni.
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EUREPO [EUREPO]: rata dobânzii la care o bancă de prim rang oferă fonduri 

în euro unei alte bănci de prim rang în schimbul unor garanţii constituite exclusiv 

din titluri de stat pe termen scurt şi pe termen lung emise de ţări membre ale 

zonei euro. Metoda utilizată pentru calculul EUREPO este similară celei utilizate 

pentru calculul EURIBOR; cu toate acestea, EUREPO este reprezentativă pentru 

ratele dobânzii pe segmentele garantate ale pieţei (pieţele repo). Grupul de bănci 

participante este, de asemenea, diferit.

EURIBOR (rata dobânzii interbancare oferită la operaţiunile în euro) 
[EURIBOR (euro interbank offered rate)]: rata dobânzii la care o bancă de 

prim rang este dispusă să acorde un împrumut în euro unei alte bănci de prim 

rang; calculată zilnic pentru depozitele interbancare cu o scadenţă de cel mult 

12 luni. Spre deosebire de EUREPO, EURIBOR reflectă condiţiile pe segmentele 

negarantate ale pieţei.

Euro [Euro]: denumirea monedei unice europene, adoptată de Consiliul 
European reunit la Madrid între 15 şi 16 decembrie 1995.

Euro Banking Association (EBA) [Euro Banking Association (EBA)]: 
organizaţie ce asigură un forum destinat cercetării şi dezbaterii tuturor aspectelor 

specifice domeniului bancar, care prezintă interes pentru membrii săi, precum şi, 

în mod deosebit, a aspectelor legate de utilizarea monedei euro şi de decontarea 

operaţiunilor în euro. La sfârşitul anului 1998, EBA a creat o societate de 

compensare (ABE Clearing S.A.S., Société par Actions Simplifiée à Capital 

Variable), care să administreze noul Sistem de compensare în euro (EURO1) 

începând cu data de 1 ianuarie 1999; EURO1 este succesorul Sistemului de 

compensare-decontare în ECU.

Eurogrup [Eurogroup]: grup cu caracter informal, constituit din membrii 

Consiliului ECOFIN care reprezintă statele membre ale zonei euro. Aceştia 

se reunesc periodic (de regulă, anterior şedinţelor Consiliului ECOFIN) pentru 

a dezbate aspecte legate de responsabilităţile comune ale ţărilor zonei euro în 

ceea ce priveşte moneda unică. Comisia Europeană şi, după caz, BCE sunt 

invitate să participe la reuniunile Eurogrupului.

Eurosistemul [Eurosystem]: cuprinde BCE şi BCN ale statelor membre care 

au adoptat euro în cea de-a treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare 
(a se vedea, de asemenea, zona euro). Din Eurosistem fac parte, în prezent, 

12 BCN. Eurosistemul este condus de Consiliul guvernatorilor şi de Comitetul 
executiv al BCE.

Eurostat [Eurostat]: Oficiul de Statistică al Comunităţilor Europene. Eurostat 

este parte integrantă a Comisiei Europene şi are misiunea de a realiza 

statistici comunitare.

Facilitate de creditare marginală [Marginal lending facility]: facilitate 
permanentă a Eurosistemului pe care contrapartidele o pot utiliza pentru 

a obţine de la o BCN credite la o rată a dobânzii prestabilită, garantate cu active 

eligibile (a se vedea şi ratele dobânzilor reprezentative ale BCE).
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Facilitate de depozit [Deposit facility]: facilitate permanentă a Eurosistemului 
care oferă contrapartidelor posibilitatea de a constitui, la o BCN, depozite 
overnight, remunerate la o rată a dobânzii prestabilită (a se vedea şi ratele 
dobânzilor reprezentative ale BCE).

Facilitate permanentă [Standing facility]: facilitate pe care o bancă centrală 

o pune la dispoziţia contrapartidelor la iniţiativa acestora. Eurosistemul oferă 

două facilităţi permanente overnight: facilitatea de creditare marginală şi 

facilitatea de depozit.

Fondul European de Cooperare Monetară (FECOM) [European Monetary 
Cooperation Fund (EMCF)]: fost organism comunitar instituit prin Regulamentul 

(CEE) nr. 907/73 al Consiliului din 3 aprilie 1973 (JO L 89, 5.4.1973, p. 2). 

La începutul celei de-a doua etape a UEM, FECOM a fost desfiinţat, iar atribuţiile 

sale au fost preluate de Institutul Monetar European (IME). 

Fondul Monetar Internaţional (FMI) [International Monetary Fund (IMF)]: 
organizaţie monetară internaţională, înfiinţată în anul 1944 în conformitate cu 

Acordul de la Bretton Woods. Acesta are sediul la Washington DC şi cuprinde, 

în prezent, 184 de ţări membre. Conform Statutului FMI, principalele atribuţii 

constau în promovarea cooperării monetare la nivel mondial, asigurarea 

stabilităţii cursului de schimb, facilitarea comerţului internaţional şi promovarea 

creşterii economice.

Garanţie [Collateral]: active angajate (de instituţiile de credit la băncile 

centrale, de exemplu) drept garanţie pentru rambursarea creditelor, precum şi 

active vândute (băncilor centrale de către instituţii de credit, de exemplu) în baza 

unor contracte de report.

Guvernanţă corporativă [Corporate governance]: proceduri şi procese 

pe baza cărora este condusă şi controlată o organizaţie. Structura acesteia 

defineşte repartizarea drepturilor şi responsabilităţilor între diferiţi participanţi ai 

organizaţiei respective – consiliul de administraţie, cadre de conducere, acţionari 

şi alţi factori implicaţi –, precum şi regulile şi procedurile decizionale. Astfel, 

se asigură şi structura în cadrul căreia se stabilesc atât obiectivele operaţionale 

ale organizaţiei, cât şi mijloacele de realizare a acestora şi de monitorizare 

a rezultatelor obţinute.

IFM (instituţii financiare monetare) [MFIs (monetary financial institutions)]: 
instituţii financiare care formează sectorul de emisiune monetară al zonei euro. 

Printre acestea se numără BCE, BCN ale ţărilor din zona euro, precum şi 

instituţiile de credit şi fondurile de piaţă monetară situate în zona euro.

Independenţa băncilor centrale [Central bank independence]: dispoziţie 

juridică prin care se garantează că o bancă centrală îşi poate îndeplini sarcinile 

şi obligaţiile statutare fără intervenţie politică. Articolul 108 din Tratatul CE 
instituie principiul de independenţă a băncilor centrale pentru zona euro.
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Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) [Harmonised Index of 
Consumer Prices (HICP)]: indice al preţurilor de consum, a cărui metodologie 

statistică a fost armonizată între ţări.

Institutul Monetar European (IME) [European Monetary Institute (EMI)]: 
instituţie cu caracter temporar înfiinţată la începutul celei de-a doua etape 

a Uniunii Economice şi Monetare, respectiv la data de 1 ianuarie 1994. Cele 

două atribuţii principale ale IME au constat în consolidarea cooperării între 

băncile centrale şi a coordonării politicilor monetare şi realizarea preparativelor 

necesare pentru înfiinţarea Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), 
aplicarea politicii monetare unice şi crearea unei monede unice în cea de-a treia 

etapă a UEM. Acesta şi-a încetat activitatea odată cu înfiinţarea BCE, respectiv 

la data de 1 iunie 1998.

Legătură între sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente 
financiare [Link between securities settlement systems]: procedurile şi acordurile 

între sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (SSS), 
destinate transferului de titluri prin înregistrare contabilă. Ca o alternativă la 

MBCC, Eurosistemul utilizează legături eligibile pentru mobilizarea garanţiilor 

la nivel transfrontalier.

Licitaţie rapidă [Quick tender]: procedură de licitaţie utilizată de Eurosistem 

pentru operaţiuni de reglaj fin. Licitaţiile rapide se desfăşoară într-un interval 

de 60 de minute şi sunt destinate unui număr limitat de contrapartide.

Licitaţie standard [Standard tender]: procedură de licitaţie utilizată de 

Eurosistem în cadrul operaţiunilor de piaţă monetară periodice. Licitaţiile 

standard se efectuează într-un interval de 24 de ore. Toate contrapartidele care 

îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate au dreptul de a prezenta oferte.

MCS (mecanism al cursului de schimb) [ERM (exchange rate mechanism)]: 
mecanism al cursului de schimb şi de intervenţie din cadrul Sistemului 
Monetar European (SME), destinat stabilirii parităţilor centrale ale monedelor 

participante faţă de ECU. Aceste parităţi centrale au servit la stabilirea unei grile 

a parităţilor centrale bilaterale între monedele participante. Era permisă o marjă 

de fluctuaţie a cursurilor de schimb în jurul parităţii centrale. Parităţile centrale 

puteau fi ajustate pe baza unui acord comun între toate ţările participante la 

MCS. În anul 1999, la începutul celei de-a treia etape a Uniunii economice şi 
monetare (UEM), MCS a fost înlocuit cu MCS II.

MCS II (mecanism al cursului de schimb II) [ERM II (exchange rate 
mechanism II)]: mecanism al cursului de schimb care stabileşte un cadru de 

cooperare în domeniul politicii cursului de schimb între ţările din zona euro şi 

statele membre ale UE neparticipante la cea de-a treia etapă a UEM.

Mecanism de interconectare [Interlinking mechanism]: una dintre componentele 

sistemului TARGET. Acest termen este utilizat pentru a desemna infrastructurile 

şi procedurile care asigură legătura între sistemele RTGS naţionale, permiţând 

astfel procesarea plăţilor transfrontaliere în cadrul TARGET.
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Modelul băncilor centrale corespondente (MBCC) [Correspondent central 
banking model (CCBM)]: mecanism creat de Sistemul European al Băncilor 
Centrale (SEBC) cu scopul de a permite contrapartidelor să obţină credite de 

la banca centrală a ţării în care îşi au sediul, pe baza garanţiilor deţinute într-o 

altă ţară. În cadrul MBCC, o BCN îndeplineşte rolul de custode pentru celelalte 

BCN în ceea ce priveşte titlurile deţinute în sistemul naţional de decontare 
a operaţiunilor cu instrumente financiare (SSS).

OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă) [OLAF (European Anti-Fraud 
Office)]: Oficiul Comisiei Europene care realizează investigaţii în cazuri de 

fraudă şi alte nereguli comise în cadrul Comunităţii Europene, pe baza unor 

suspiciuni întemeiate. În luna iulie 2003, Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) 
a hotărât că OLAF are competenţe de investigare şi asupra BCE.

Operaţiune de piaţă [Open market operation]: operaţiune efectuată pe pieţele 

financiare la iniţiativa băncii centrale, care presupune una dintre următoarele 

tranzacţii: (i) cumpărarea sau vânzarea definitivă de active (la vedere sau la 

termen); (ii) cumpărarea sau vânzarea de active în cadrul unui contract de 
report; (iii) acordarea sau contractarea de credite în schimbul unor active 

constituite drept garanţii; (iv) emiterea de certificate de debit de către băncile 

centrale; (v) acceptarea de depozite la termen sau (vi) derularea de operaţiuni de 
swap valutar între moneda naţională şi alte valute.

Operaţiune de refinanţare pe termen lung [Longer-term refinancing 
operation]: operaţiune de piaţă executată de Eurosistem cu frecvenţă lunară, 

a cărei scadenţă obişnuită este de trei luni. Acest tip de operaţiuni se derulează 

sub forma unor licitaţii cu rata dobânzii variabilă şi cu volum de 

alocare prestabilit.

Operaţiune de reglaj fin [Fine-tuning operation]: operaţiune de piaţă 
efectuată de Eurosistem fără o anumită periodicitate, în principal pentru a face 

faţă unor fluctuaţii neaşteptate ale lichidităţii pe piaţă.

Operaţiune principală de refinanţare [Main refinancing operation]: 
operaţiune de piaţă derulată de Eurosistem cu frecvenţă săptămânală. La data 

de 9 martie 2004, în urma unei decizii a Consiliului guvernatorilor din anul 2003, 

scadenţa acestor operaţiuni a fost redusă de la două săptămâni la o săptămână. 

Acestea se derulează sub forma unor licitaţii cu rata dobânzii variabilă şi cu 

o rată a dobânzii minimă acceptată prestabilită.

Operaţiune reversibilă [Reverse transaction]: operaţiune prin care banca 

centrală cumpără sau vinde active în cadrul unui contract de report sau 

realizează operaţiuni de creditare pe bază de garanţii.

Operaţiuni de swap valutar [Foreign exchange swap]: tranzacţii valutare la 

vedere şi la termen simultane prin care o monedă este schimbată în altă monedă. 

Eurosistemul poate derula operaţiuni de piaţă sub forma unor swap-uri 

valutare, în cadrul cărora BCN (sau BCE) cumpără sau vând la vedere euro în 

schimbul unei alte valute şi, în acelaşi timp, revând sau răscumpără euro în cadrul 

unei tranzacţii valutare la termen.
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Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) 
[Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)]: 
organizaţie interguvernamentală înfiinţată în anul 1950, cu sediul la Paris. 

În prezent, această organizaţie are 30 de ţări membre şi asigură legătura cu alte 

70 de ţări, reprezentând un forum de consultare, de confruntare a experienţelor 

proprii şi de cooperare între membri în vederea atingerii celui mai înalt nivel 

posibil de creştere sustenabilă şi a ameliorării bunăstării economice şi sociale în 

concordanţă cu principiile economiei de piaţă.

Orientări generale de politică economică (OGPE) [Broad Economic Policy 
Guidelines (BEPGs)]: statele membre sunt obligate prin Tratat să-şi coordoneze 

politicile economice în cadrul Consiliului UE. Orientările generale de politică 

economică reprezintă principalul instrument de coordonare şi conţin recomandări 

adresate autorităţilor privind politicile macroeconomice şi structurale, oferind 

şi un criteriu pentru evaluările ex post în contextul supravegherii multilaterale 

în cadrul Consiliului UE. Acesta, la recomandarea Comisiei Europene, 

redactează un proiect de OGPE şi prezintă rezultatele demersului său Consiliului 

European. Pe baza concluziilor Consiliului European, Consiliul UE adoptă apoi 

o recomandare privind orientările generale de politică economică.

Pactul de stabilitate şi creştere [Stability and Growth Pact]: cuprinde două 

Regulamente ale Consiliului UE, respectiv: (i) Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 

Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare 

şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice şi (ii) Regulamentul (CE) 

nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea şi clarificarea 

aplicării procedurii de deficit excesiv, precum şi o Rezoluţie a Consiliului 
European privind Pactul de stabilitate şi creştere, adoptată în cadrul summitului 

de la Amsterdam din data de 17 iunie 1997. Pactul este destinat menţinerii 

unei situaţii solide a finanţelor publice în cursul celei de-a treia etape a UEM, 

în vederea consolidării condiţiilor pentru asigurarea stabilităţii preţurilor şi 

a unei creşteri economice durabile care să favorizeze crearea de locuri de muncă. 

Mai precis, poziţiile bugetare aproape de echilibru sau excedentare constituie 

obiectivul pe termen mediu al statelor membre.

Paritate centrală a euro [Euro central rate]: cursul de schimb oficial al 

monedelor statelor participante la MCS II faţă de euro, în jurul căruia sunt 

stabilite marjele de fluctuaţie ale MCS II. 

Parlamentul European [European Parliament]: instituţie comunitară ce 

cuprinde 732 de reprezentanţi ai cetăţenilor statelor membre, începând cu 

legislatura 2004-2009. Acesta contribuie la procesul legislativ, deşi prerogativele 

sale variază în funcţie de procedurile de adoptare a legislaţiei UE. În cadrul 

Uniunii Economice şi Monetare (UEM), Parlamentul are, în principal, 

competenţe consultative. Cu toate acestea, Tratatul prevede anumite proceduri 

referitoare la responsabilitatea democratică a BCE în faţa Parlamentului 

(prezentarea Raportului anual, dezbateri generale privind politica monetară, 

audieri în faţa comisiilor parlamentare de specialitate).



220

Perioadă de aplicare [Maintenance period]: perioada pe durata căreia instituţiile 
de credit sunt obligate să respecte regimul de constituire a rezervelor minime 
obligatorii. De la 10 martie 2004, perioada de aplicare începe în ziua decontării 

primei operaţiuni principale de refinanţare ulterioare şedinţei Consiliului 
guvernatorilor în cadrul căreia este programată evaluarea lunară a orientării 

politicii monetare. BCE publică un calendar al perioadelor de aplicare cu cel 

puţin trei luni înainte de începutul fiecărui an.

Ponderea datoriei publice în PIB [Debt ratio]: obiectul unuia dintre 

criteriile fiscale utilizate pentru stabilirea existenţei unui deficit excesiv, în 

conformitate cu dispoziţiile articolului 104 alineatul (2) din Tratatul CE. 

Conform definiţiei, aceasta reprezintă raportul dintre datoria publică şi produsul 

intern brut la preţul pieţei, datoria publică însemnând, conform definiţiei din 

Protocolul nr. 20 (privind procedura de deficit excesiv), totalul datoriei brute, 

la valoarea nominală, la sfârşitul anului, consolidată între şi la nivelul sectoarelor 

administraţiei publice.

Ponderea deficitului în PIB [Deficit ratio]: obiectul unuia dintre criteriile 

fiscale utilizate pentru stabilirea existenţei unui deficit excesiv, în conformitate 

cu dispoziţiile articolului 104 alineatul (2) din Tratatul CE. Acesta se 

defineşte ca fiind raportul dintre deficitul public efectiv sau planificat şi 

produsul intern brut la preţul pieţei. Deficitul public este definit în Protocolul 

nr. 20 (privind procedura de deficit excesiv) ca necesarul net de finanţare al 

administraţiei publice.

Procedura de deficit excesiv [Excessive deficit procedure]: dispoziţie definită 

la articolul 104 din Tratatul CE şi în Protocolul nr. 20 (privind procedura 
de deficit excesiv), care prevede menţinerea disciplinei bugetare de către 

statele membre ale UE, stabileşte criteriile pe baza cărora o poziţie bugetară 

este considerată deficit excesiv şi prezintă măsurile care trebuie luate în 

cazul constatării nerespectării cerinţelor cu privire la echilibrul bugetar sau la 

datoria publică. Această dispoziţie a fost completată prin Regulamentul (CE) 

nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea şi clarificarea 

aplicării procedurii de deficit excesiv, care constituie un element al Pactului de 
stabilitate şi creştere.

Programe de stabilitate [Stability programmes]: ipoteze şi planuri 

guvernamentale pe termen mediu prezentate de ţările zonei euro cu privire la 

evoluţia principalelor variabile economice. Aceste programe stabilesc obiectivul 

pe termen mediu al unei poziţii bugetare aproape de echilibru sau excedentare, 

ori strategia de ajustare necesară atingerii acestui obiectiv, menţionată în Pactul 
de stabilitate şi creştere. Programele de stabilitate trebuie actualizate anual şi 

sunt analizate de Comisia Europeană şi de Comitetul Economic şi Financiar 
(CEF), ale căror evaluări vor servi drept bază pentru analiza Consiliului 
ECOFIN.

Proiecţii [Projections]: a se vedea Proiecţiile experţilor Eurosistemului.
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Proiecţiile experţilor Eurosistemului [Eurosystem staff projections]: rezultatele 

exerciţiilor de proiecţie economică efectuate de experţii Eurosistemului în cadrul 

procesului de analiză economică cu privire la posibilele evoluţii macroeconomice 

în zona euro.

Rata dobânzii minimă acceptată [Minimum bid rate]: limita inferioară a ratelor 
dobânzilor la care contrapartidele pot depune oferte în cadrul operaţiunilor 
principale de refinanţare derulate sub forma unor licitaţii cu rată variabilă. 

Aceasta este una dintre ratele dobânzilor reprezentative ale BCE care reflectă 

orientarea politicii monetare.

Rata rezervelor minime obligatorii [Reserve ratio]: rată definită de banca 

centrală pentru fiecare categorie de elemente bilanţiere incluse în baza de calcul 
a rezervelor minime obligatorii. Ratele se utilizează la calcularea rezervelor 
minime obligatorii.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE [Key ECB interest rates]: ratele 

dobânzilor stabilite de Consiliul guvernatorilor, care reflectă orientarea politicii 

monetare a BCE. Acestea sunt: rata dobânzii minimă acceptată la operaţiunile 
principale de refinanţare, rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală 

şi rata dobânzii la facilitatea de depozit.

Responsabilitate [Accountability]: obligaţia juridică şi politică a unei instituţii 

independente de a-şi explica şi justifica în mod corespunzător deciziile în faţa 

cetăţenilor şi a reprezentanţilor aleşi ai acestora, devenind astfel responsabilă 

pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Banca Centrală Europeană (BCE) este 

răspunzătoare în faţa cetăţenilor europeni şi, într-un mod mai formal, în faţa 

Parlamentului European.

Rezerve minime obligatorii [Reserve requirement]: nivelul minim al rezervelor 

pe care o instituţie de credit trebuie să le deţină la Eurosistem. Respectarea 

acestei obligaţii este evaluată pe baza mediei soldurilor zilnice pe parcursul unei 

perioade de aplicare de aproximativ o lună.

Risc de decontare [Settlement risk]: termen general folosit pentru a desemna 

riscul ca decontarea în cadrul unui sistem de transferuri să nu aibă loc aşa cum 

se prevăzuse. Acest risc poate cuprinde atât riscul de credit, cât şi riscul de 

lichiditate.

Sistem de decontare a instrumentelor financiare (SSS) [Securities settlement 
system (SSS)]: sistem care permite deţinerea şi transferul de titluri sau alte active 

financiare, fie fără plată (FoP, free of payment), fie contra plată (DvP, delivery 
versus payment).

Sistem de decontare pe bază brută în timp real (RTGS) [Real-time gross 
settlement (RTGS) system]: sistem de decontare în cadrul căruia procesarea şi 

decontarea tranzacţiilor au loc pentru fiecare ordin în parte (fără compensare) în 

timp real (continuu) (a se vedea şi TARGET).
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Sistem de plăţi [Payment system]: set de instrumente, proceduri bancare şi, de 

regulă, sisteme de transfer interbancar prin care se asigură circulaţia monetară. 

Pentru aceste sisteme de plăţi sunt necesare metode şi standarde tehnice acceptate 

pentru transmiterea mesajelor de plată între participanţi, un activ de decontare 

stabilit de comun acord, precum şi un set de proceduri şi norme de operare 

comune care să cuprindă, printre altele, criteriile de acces şi politica tarifară.

Sisteme operaţionale comune [Common operational systems]: sisteme create 

concertat de BCE şi BCN pentru a facilita derularea operaţiunilor descentralizate. 

Acestea includ sisteme, aplicaţii şi proceduri informaţionale comune, toate fiind 

organizate după modelul radial (hub-and-spoke), centrul aflându-se la BCE. 

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) [European System of Central 
Banks (ESCB)]: format din BCE şi BCN ale tuturor celor 25 de state membre, 

ceea ce înseamnă că, pe lângă membrii Eurosistemului, acesta cuprinde şi BCN 

ale statelor membre care nu au adoptat încă euro. SEBC este condus de Consiliul 
guvernatorilor şi de Comitetul executiv al BCE, precum şi de Consiliul 
general – al treilea organ de decizie, cu caracter temporar, al BCE. Misiunile 

principale ale SEBC sunt îndeplinite de Eurosistem.

Sistemul Monetar European (SME) [European Monetary System (EMS)]: 
regim de curs de schimb introdus în anul 1979 printr-o Rezoluţie a Consiliului 

European din data de 5 decembrie 1978. Procedurile operaţionale au fost stabilite 

prin Acordul din 13 martie 1979 încheiat între băncile centrale din statele 

membre ale Comunităţii Economice Europene. Prin SME s-a instituit un cadru 

destinat cooperării strânse în domeniul politicii monetare şi a cursului de schimb 

între statele membre ale Comunităţii Europene. Principalele sale componente 

au fost ECU, mecanismul cursului de schimb şi de intervenţie (MCS), 
unele mecanisme de finanţare pe termen foarte scurt, precum şi unele mecanisme 

de creditare pe termen mediu şi scurt. La începutul celei de-a treia etape a UEM, 

SME a fost înlocuit de MCS II.

Stabilitatea preţurilor [Price stability]: menţinerea stabilităţii preţurilor este 

obiectivul principal al Eurosistemului. Consiliul guvernatorilor înţelege prin 

stabilitatea preţurilor o creştere anuală mai mică de 2% a indicelui armonizat 
al preţurilor de consum (IAPC) pentru zona euro. Consiliul guvernatorilor 

a precizat, de asemenea, că, pentru îndeplinirea acestui obiectiv, BCE 

intenţionează să menţină rata inflaţiei la un nivel inferior, dar apropiat de 2% pe 

termen mediu.

Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale 
Europene (Statutul SEBC) [Statute of the European System of Central Banks 
and of the European Central Bank (Statute of the ESCB)]: lege organică 

a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi a Băncii Centrale 
Europene (BCE), anexată sub forma unui protocol la Tratatul CE.

Strategia de politică monetară [Monetary policy strategy]: abordarea generală 

a aplicării politicii monetare. Strategia de politică monetară a BCE cuprinde 

o definiţie cantitativă a obiectivului fundamental de menţinere a stabilităţii 
preţurilor şi un cadru analitic pe doi piloni – analiza economică şi analiza 
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monetară – care constituie baza evaluării generale a riscurilor la adresa 

stabilităţii preţurilor şi a deciziilor de politică monetară adoptate de Consiliul 
guvernatorilor. De asemenea, aceasta furnizează cadrul necesar pentru a explica 

publicului deciziile de politică monetară.

TARGET (Sistemul transeuropean de transfer de fonduri cu decontare pe 
bază brută în timp real) [TARGET (Trans-European Automated Real-Time 
Gross settlement Express Transfer system)]: sistemul RTGS pentru plăţile în 

euro. Acesta reprezintă un sistem descentralizat, format din 15 sisteme RTGS 

naţionale, mecanismul de plăţi al BCE (EPM) şi mecanismul de interconectare.

TARGET2 [TARGET2]: sistemul TARGET de a doua generaţie, conceput 

în vederea consolidării integrării financiare în cadrul zonei euro. Principalele 

obiective ale TARGET2 sunt: (i) o reacţie mai eficientă la cerinţele utilizatorilor 

prin furnizarea unor interfeţe armonizate, (ii) garantarea rentabilităţii prin 

introducerea unei structuri tarifare unice pentru serviciile de bază şi (iii) pregătirea 

pentru evoluţiile viitoare, inclusiv legate de extinderea Uniunii Europene şi 

a Eurosistemului. În cadrul TARGET2, BCN sunt în continuare răspunzătoare 

de conturile la instituţiile de credit, precum şi de relaţiile de afaceri cu acestea. 

Intrarea în funcţiune a noului sistem este prevăzută pentru cea de-a doua jumătate 

a acestui deceniu.

Tratat [Treaty]: se referă la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene 
(Tratatul CE). Acesta a fost semnat la Roma la data de 25 martie 1957 

(fiind astfel adesea denumit şi „Tratatul de la Roma”) şi a intrat în vigoare la 

data de 1 ianuarie 1958. Prin Tratat a fost instituită Comunitatea Economică 

Europeană (CEE), în prezent Comunitatea Europeană. Tratatul privind 

Uniunea Europeană (Tratatul UE), denumit adeseori „Tratatul de la Maastricht”, 

a modificat Tratatul CEE în vederea instituirii Comunităţii Europene.

Tratatul CE [EC Treaty]: a se vedea Tratat.

Tratatul UE [EU Treaty]: a se vedea Tratat.

Uniunea Economică şi Monetară (UEM) [Economic and Monetary Union 
(EMU)]: a fost realizată în trei etape, conform calendarului şi procedurilor 

stabilite în Tratatul CE. Prima etapă a UEM a debutat în luna iulie 1990 şi s-a 

încheiat la data de 31 decembrie 1993. Aceasta s-a caracterizat în principal prin 

desfiinţarea tuturor barierelor interne din calea liberei circulaţii a capitalului în 

cadrul UE. Cea de-a doua etapă a UEM a început la data de 1 ianuarie 1994 şi 

a presupus, printre altele, înfiinţarea Institutului Monetar European (IME), 
interdicţia privind finanţarea sectorului public de către băncile centrale şi 

accesul preferenţial al sectorului public la instituţiile financiare, precum şi 

evitarea deficitelor publice excesive. Cea de-a treia etapă s-a derulat începând 

cu data de 1 ianuarie 1999, odată cu transferul competenţelor monetare la BCE 

şi introducerea monedei euro. Trecerea la euro la 1 ianuarie 2002 a marcat 

desăvârşirea UEM.
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Uniunea Europeană (UE) [European Union (EU)]: instituită prin Tratatul 
privind Uniunea Europeană (Tratatul UE), denumit adeseori „Tratatul de la 

Maastricht”, care a fost semnat în luna februarie 1992 şi a intrat în vigoare la 

data de 1 noiembrie 1993. Acest Tratat a fost modificat ulterior prin „Tratatul 

de la Amsterdam”, care a fost semnat la Amsterdam la data de 2 octombrie 1997 

şi a intrat în vigoare la 1 mai 1999, şi, recent, prin „Tratatul de la Nisa”, care a 

fost semnat la data de 26 februarie 2001 şi a intrat în vigoare la 1 februarie 2003. 

Uniunea Europeană (UE) are la bază mai multe organizaţii şi acorduri de natură 

juridică diferită, care formează împreună cei trei piloni pe care este întemeiată 

Uniunea. Primul pilon cuprinde Comunitatea Europeană şi Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice (Euratom), ambele având personalitate juridică 

şi fiind reglementate prin tratate distincte. Al doilea şi al treilea pilon cuprind 

în principal acorduri interguvernamentale în domeniile politicii externe şi de 

securitate comune şi al cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală.

Valoare de referinţă pentru expansiunea monetară [Reference value 
for monetary growth]: în vederea evaluării evoluţiilor monetare, Consiliul 
guvernatorilor a anunţat o valoare de referinţă pentru agregatul monetar în sens 

larg M3. Această valoare de referinţă se referă la ritmul de creştere a M3 considerat 

compatibil cu stabilitatea preţurilor pe termen mediu. Valoarea de referinţă este 

calculată astfel încât să fie compatibilă cu obiectivul Consiliului guvernatorilor 

de menţinere a stabilităţii preţurilor şi să servească la îndeplinirea acestuia, 

pe baza unor ipoteze pe termen mediu privind tendinţa ritmului de creştere a 

PIB real, precum şi tendinţa vitezei de circulaţie a M3. Abaterile însemnate sau 

prelungite ale expansiunii masei monetare de la valoarea de referinţă ar semnala, 

în condiţii normale, prezenţa unor riscuri la adresa stabilităţii preţurilor pe termen 

mediu. Cu toate acestea, politica monetară nu reacţionează mecanic la deviaţiile 

dinamicii M3 de la valoarea de referinţă.

Venituri monetare [Monetary income]: venituri obţinute de BCN în îndeplinirea 

funcţiei de politică monetară a Eurosistemului, aferente activelor constituite în 

conformitate cu orientările stabilite de Consiliul guvernatorilor şi deţinute în 

contrapartida bancnotelor aflate în circulaţie şi a pasivelor sub forma depozitelor 

instituţiilor de credit.

Zona euro [Euro area]: zona care cuprinde statele membre ale UE care au 

adoptat euro ca monedă unică în conformitate cu Tratatul şi în care se aplică 

o politică monetară unică reprezentând responsabilitatea BCE. În prezent, statele 

membre ale zonei euro sunt Belgia, Germania, Grecia, Spania, Franţa, Irlanda, 

Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Austria, Portugalia şi Finlanda.
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