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PRINCIPII GENERALE PENTRU COLECTAREA 

DATELOR CONFORM CADRULUI

În conformitate cu secţiunea 2.7 din cadru, 

instituţiile de credit şi alţi agenţi profesionişti 

care operează cu numerar, în calitate de 

destinatari ai cadrului, trebuie să furnizeze 

BCN în mod periodic următoarele date:

informaţii generale privind centrele de  –

reciclare şi procesare a bancnotelor;

date statistice privind volumul operaţiunilor  –

cu numerar;

informaţii privind aparatele de reciclare şi  –

aparatele de tip ATM şi

informaţii privind sucursalele izolate  –

care au un volum foarte mic de operaţiuni 

cu numerar şi în cadrul cărora calitatea 

bancnotelor este verifi cată manual.

Prezentul document descrie cerinţele Eurosistemului 

privind colectarea datelor, astfel cum sunt prevăzute 

în secţiunea 2.7 din cadru. Instituţiile de credit şi 

alţi agenţi profesionişti care operează cu numerar 

şi care nu reciclează de fapt bancnote, cu excepţia 

tranzacţiilor efectuate la ghişeu, nu trebuie să 

raporteze date în sensul prezentului document.

1 OBIECTIVE

Obiectivul general al colectării datelor este de a 

permite Eurosistemului, în calitate de autoritate 

emitentă, să monitorizeze în permanenţă 

activităţile de reciclare a bancnotelor efectuate 

de instituţiile de credit şi alţi agenţi profesionişti 

care operează cu numerar în vederea evaluării 

calităţii bancnotelor euro în circulaţie şi a 

adoptării de măsuri corespunzătoare.

Mai specifi c, colectarea datelor va permite BCE 

şi BCN:

să identifi ce factorii implicaţi în domeniul  –

reciclării bancnotelor;

să compare procentele de bancnote uzate ale  –

diverşilor factori implicaţi pentru a analiza 

derularea activităţilor de sortare calitativă şi

să identifi ce aspectele care necesită  –

investigaţii ulterioare ale BCN, de exemplu, 

sub forma unor vizite la faţa locului.

Datele colectate sunt utilizate de către Eurosistem 

pentru a asigura calitatea bancnotelor în circulaţie. 

În toate ţările din zona euro, colectarea datelor 

trebuie să se desfăşoare potrivit aceloraşi reguli 

în vederea garantării unor condiţii de egalitate şi 

a furnizării unor imagini de ansamblu la nivelul 

zonei euro. Pentru a reduce povara administrativă 

pentru toate părţile implicate, colectarea datelor 

trebuie să se realizeze într-un mod efi cient, iar 

sfera de aplicare a acesteia trebuie limitată în 

măsura considerată necesară. Se recomandă ca, 

pe lângă utilizarea tabelelor de raportare agreate, 

să fi e analizată şi fezabilitatea unei platforme 

electronice comune pentru distribuirea datelor 

între Eurosistem, instituţiile de credit şi alţi agenţi 

profesionişti care operează cu numerar.

2 SFERA DE APLICARE A SISTEMULUI DE 

RAPORTARE

În secţiunea 2.1.2 din cadru se stipulează 

că bancnotele euro emise la ghişeu de 

către instituţiile de credit trebuie verifi cate 

corespunzător din punct de vedere al 

autenticităţii şi al calităţii. Totuşi, din motive 

practice, nu se vor colecta de la instituţiile de 
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credit date privind tranzacţiile efectuate la 

ghişeu.

Mai mult, având în vedere faptul că instituţiile 

de credit şi alţi agenţi profesionişti care 

operează cu numerar trebuie să predea imediat 

autorităţilor naţionale competente bancnotele 

suspecte şi false şi că BCN pot produce 

propriile date statistice, nu se consideră încă 

necesară colectarea de la instituţiile de credit 

şi alţi agenţi profesionişti care operează cu 

numerar a unor date separate privind numărul 

de bancnote suspecte şi/sau false care au fost 

detectate cu ocazia procesării bancnotelor în 

scopuri de reciclare.

3 PERIODICITATEA COLECTĂRII DATELOR

În funcţie de natura informaţiilor, datele 

prevăzute în sistemul de raportare pot 

fi  clasifi cate în date de referinţă şi date 

operaţionale. Periodicitatea colectării acestora 

se realizează după cum urmează:

3.1 DATE DE REFERINŢĂ

Datele de referinţă, cuprind, de exemplu, diverşi 

factori implicaţi (instituţiile de credit şi alţi 

agenţi profesionişti care operează cu numerar), 

sucursalele izolate şi criteriile de califi care a 

acestor factori, precum şi tipurile şi numărul 

de aparate de procesare. Deşi datele de referinţă 

se modifi că numai ocazional, este important ca 

BCN să actualizeze aceste date din motive de 

acurateţe.

Colectarea datelor de referinţă va începe 

în momentul în care cerinţele de raportare 

conform cadrului vor intra în vigoare în acele 

state membre în care reciclarea este permisă 

deja în sectorul creditelor. În statele membre 

în care reciclarea nu este încă permisă, datele 

de referinţă vor fi  raportate în momentul 

demarării activităţilor de reciclare de către 

entităţile respective, ca urmare a intrării 

în vigoare a cadrului. Toate modifi cările 

ulterioare vor fi  raportate ad-hoc BCN în 

termen de cel mult trei luni. Colectarea 

datelor trebuie realizată sub forma unui 

chestionar.

3.2 DATELE OPERAŢIONALE

Datele provenite din procesarea şi punerea în 

circulaţie a bancnotelor de către instituţii şi alţi 

agenţi profesionişti care operează cu numerar 

vor fi  clasifi cate drept date operaţionale în 

cadrul sistemului de raportare.

Datele operaţionale sunt furnizate semestrial. 

Datele pentru primul şi al doilea semestru sunt 

raportate BCN respective în termen de cel 

mult două luni de la încheierea perioadei de 

raportare (mai precis, sfârşitul lunii februarie 

şi sfârşitul lunii august). Colectarea datelor 

trebuie realizată sub forma unui chestionar.

4 ENTITĂŢI DE RAPORTARE

În principiu, entităţile operaţionale trebuie să 

furnizeze datele operaţionale. În cazul în care 

instituţiile de credit au externalizat procesarea 

numerarului agenţilor profesionişti care 

operează cu numerar, iar BCN nu pot obţine 

date operaţionale de la aceştia, datele trebuie 

furnizate de către instituţiile de credit.

5 NIVELUL DE AGREGARE

Datele operaţionale trebuie raportate de către 

instituţiile de credit şi alţi agenţi profesionişti 

care operează cu numerar în mod agregat, şi 

anume fără a le repartiza pe sucursale (instituţie 

de credit) sau centre de procesare (alţi agenţi 

profesionişti care operează cu numerar). În 

cazul sucursalelor izolate, datele operaţionale 

trebuie raportate separat. În plan local, BCN 

pot decide dacă datele trebuie colectate de la 

entităţi individuale în mod agregat, la nivel 

naţional sau regional (de exemplu, regiunea 

„din sud”).

Pentru a oferi Eurosistemului o imagine 

de ansamblu clară asupra operaţiunilor de 

procesare şi reciclare a bancnotelor de către 
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instituţiile de credit şi alţi agenţi profesionişti 

care operează cu numerar, datele operaţionale 

trebuie raportate în termeni de volum şi 

trebuie clasifi cate pe cupiuri. Aceste detalii 

sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 

promovate de Eurosistem şi prevăzute 

la secţiunea 1, având în vedere faptul că 

ciclurile de viaţă ale diverselor cupiuri diferă 

semnifi cativ.

6 PUBLICAREA DATELOR DE CĂTRE 

EUROSISTEM ŞI CONFIDENŢIALITATEA 

DATELOR

Băncile centrale din Eurosistem pot decide 

publicarea unor rapoarte sau date statistice 

dobândite în sensul prezentului cadru. Orice 

publicaţie a BCN sau a BCE trebuie să cuprindă 

date agregate, astfel încât nicio informaţie să nu 

fi e atribuită unei singure entităţi de raportare.

Sensibilitatea datelor trebuie evaluată pentru a 

defi ni nivelul de confi denţialitate. Atât datele 

de referinţă, cât şi datele operaţionale, sunt 

considerate confi denţiale.

7 INTRAREA ÎN VIGOARE A COLECTĂRII 

DATELOR

Sistemul de raportare intră în vigoare la sfârşitul 

anului 2006 cel târziu. BCN comunică cerinţele 

de raportare părţilor terţe în cauză.

La jumătatea anului 2007 va avea loc o 

revizuire a sistemului de raportare pentru 

a determina dacă datele sunt sufi ciente în 

scopuri de monitorizare sau dacă trebuie 

incluse în sistemul de raportare date 

operaţionale suplimentare. În plus, va fi  

abordată posibilitatea includerii aparatelor de 

reciclare a numerarului.
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