
A C T E  A L E  B √ N C I I  N A fi I O N A L E  A  R O M ¬ N I E I

BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

N O R M √
pentru modificarea ∫i completarea Normelor B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 13/2005

Ón aplicarea Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 11/2005 privind pia˛a primar„
a titlurilor de stat administrat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, 

cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Ón temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezenta norm„.
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Articol unic. — Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 13/2005 Ón aplicarea Regulamentului B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei nr. 11/2005 privind pia˛a primar„ a titlurilor de
stat administrat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, publicate
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 30 din
12 ianuarie 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. La articolul 10, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:

î(3) La deschiderea conturilor de eviden˛„ a titlurilor de
stat pentru clien˛i trebuie avute Ón vedere urm„toarele
elemente, a c„ror enumerare nu este limitativ„:

a) pentru clien˛i persoane juridice, cu conturi individuale:
(i) denumirea complet„ ∫i abrevierea oficial„ (dac„

exist„);
(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv

rezident/nerezident;
(iii) adresa complet„ a sediului central al clientului;
(iv) telefon, fax, e-mail;
(v) cod unic de Ónregistrare (CUI) sau echivalentul

acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;
b) pentru clien˛i persoane fizice, cu conturi individuale:

(i) numele, prenumele ∫i ini˛iala tat„lui;
(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv

rezident/nerezident;

(iii) domiciliul ∫i, dup„ caz, re∫edin˛a clientului
(adresa complet„);

(iv) num„rul de telefon de la domiciliu ∫i cel de la
serviciu;

(v) seria ∫i num„rul actului de identitate pentru
reziden˛i ∫i ale pa∫aportului pentru nereziden˛i;

(vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul
acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;

c) pentru conturile globale de clien˛i deschise de
intermediari f„r„ cont Ón SaFIR, a∫a cum sunt ace∫tia
defini˛i la art. 18 alin. (21) din Regulamentul privind
opera˛iunile cu titluri de stat emise Ón form„ dematerializat„,
aprobat prin Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.408/2005,
modificat ∫i completat prin Ordinul ministrului finan˛elor
publice nr. 666/2006:

(i) denumirea complet„ a intermediarului ∫i abrevierea
oficial„ (dac„ exist„);

(ii) categoria din care face parte intermediarul,
respectiv rezident/nerezident;

(iii) adresa complet„ a sediului central al intermediarului;
(iv) telefon, fax, e-mail intermediar;
(v) cod unic de Ónregistrare (CUI) pentru intermediarii

persoane juridice rezidente sau echivalentul
acestuia pentru intermediarii persoane juridice
nerezidente.“

2. Articolul 11*) va avea urm„torul cuprins:

*) Articolul 11 este reprodus Ón facsimil.

î



3. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 15. — Œn urma Óncheierii procesului de plasare a
titlurilor de stat pe pia˛a primar„, Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei le notific„ dealerilor primari care au prezentat
oferte de cump„rare la respectiva emisiune rezultatele
opera˛iunii de plasare, astfel:

a) dealerilor primari c„rora li s-au alocat titluri de stat li
se notific„ sumele ce le-au fost adjudecate Ón nume ∫i
cont propriu, Ón nume propriu ∫i Ón contul clien˛ilor cu
conturi individuale, precum ∫i Ón nume propriu ∫i Ón contul
global de clien˛i deschis de al˛i intermediari;

b) dealerilor primari c„rora nu li s-au alocat titluri de
stat li se notific„ motivele nealoc„rii titlurilor de stat.“

4. Anexele nr. 3—10 se modific„ ∫i se completeaz„

dup„ cum urmeaz„:

a) Ón cuprinsul tabelului de la litera B din cadrul
ofertelor de cump„rare prezentate Ón anexele nr. 3, 4, 5, 6,
7, 9 ∫i 10, sintagma înume client“ se va Ónlocui cu
sintagma înume client individual sau denumire cont global
de clien˛i, dup„ caz“;

b) la prima not„ de subsol din cadrul anexei nr. 8,
propozi˛ia î*) Se completeaz„ dup„ caz: institu˛ie de credit
(rezident„/nerezident„), client nebancar (persoan„
juridic„/fizic„, rezident„/nerezident„).“ se Ónlocuie∫te cu
propozi˛ia î*) Se completeaz„ dup„ caz: institu˛ie de credit
(rezident„/nerezident„), client individual nebancar (persoan„
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“



juridic„/fizic„, rezident„/nerezident„), cont global de clien˛i
aferent intermediar persoan„ juridic„ rezident„/nerezident„.“;

c) la litera C din cadrul ofertelor de cump„rare
prezentate Ón anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9 ∫i 10, sintagma

î...regulile sistemului de depozitare ∫i decontare a titlurilor
de stat SaFIR...“ se Ónlocuie∫te cu sintagma î...regulile
sistemului de depozitare ∫i decontare a instrumentelor
financiare SaFIR...“.
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Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu

Bucure∫ti, 4 decembrie 2006.
Nr. 23.

BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

C I R C U L A R √

privind realizarea ∫i punerea Ón circula˛ie Ón scop numismatic a unei emisiuni monetare

dedicate nominaliz„rii ora∫ului Sibiu drept îcapital„ cultural„ european„“ Ón anul 2007

Art. 1. — Œn conformitate cu prevederile Legii
nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei va pune Ón circula˛ie Ón scop
numismatic, Óncep‚nd cu data de 11 decembrie 2006, o
moned„ din argint, cu valoarea nominal„ de 5 lei, dedicat„
nominaliz„rii ora∫ului Sibiu drept îcapital„ cultural„
european„“ Ón anul 2007.

Art. 2. — Caracteristicile monedei sunt urm„toarele:
• form„: rotund„;
• titlu: 999/1000;
• calitate: proof;
• greutate: 31,103 g;
• diametru: 37 mm;
• margine: zim˛at„.
Aversul con˛ine, Ón partea st‚ng„, dou„ dintre turnurile

ora∫ului Sibiu, situate pe Strada Cet„˛ii, ∫i zidul de ap„rare
care le leag„, respectiv Ón prim-plan Turnul Dulgherilor, iar
Ón plan secund Turnul Olarilor; Ón dreapta este stema
Rom‚niei, l‚ng„ chenar, inscrip˛ia Ón arc circular
îROMANIA“, iar Ón partea de sus, valoarea nominal„ 5 LEI.

Reversul prezint„, Ón jum„tatea inferioar„, stema ora∫ului
Sibiu, la st‚nga ei inscrip˛ia pe dou„ r‚nduri îSIBIU 2007“,

iar la dreapta stemei, inscrip˛ia pe trei r‚nduri îCAPITALA
CULTURALA EUROPEANA“. Jum„tatea superioar„ con˛ine
patru edificii reprezentative pentru ora∫ul Sibiu: Muzeul
Brukenthal, Turnul Sfatului cu cl„direa adiacent„, Casa
Artelor ∫i Casa Luxemburg, iar Ón partea de sus, mun˛ii
F„g„ra∫.

Art. 3. — Fiecare moned„ din argint, ambalat„ Ón
capsul„ de metacrilat transparent, va fi Ónso˛it„ de un
certificat de autenticitate, redactat Ón limbile rom‚n„ ∫i
englez„, semnat de guvernatorul B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei ∫i de casierul central, precum ∫i de o bro∫ur„ de
prezentare a acestei emisiuni numismatice.

Art. 4. — Monedele din argint dedicate nominaliz„rii
ora∫ului Sibiu drept îcapital„ cultural„ european„“ Ón
anul 2007 au putere circulatorie pe teritoriul Rom‚niei.

Art. 5. — Lansarea Ón circuitul numismatic a monedelor
din argint din emisiunea dedicat„ nominaliz„rii ora∫ului
Sibiu drept îcapital„ cultural„ european„“ Ón anul 2007 se
realizeaz„ prin sucursalele Bucure∫ti, Cluj, Ia∫i ∫i Timi∫ ale
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei.

Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,

Mugur Constantin Is„rescu

Bucure∫ti, 5 decembrie 2006.

Nr. 26.




