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Reducerea ratei rezervelor minime obligatorii ale 
instituţiilor de credit 
 
 
 
Contacte: 
 
Sorin David 
E-mail: sorin.david@david-baias.ro 
 
Dan Dascălu 
E-mail: dan.dascalu@david-baias.ro 
 
Luiza Tomescu 
E-mail: luiza.tomescu@david-baias.ro 
 
Anda Rojanschi 
E-mail: anda.rojanschi@david-baias.ro 
 
Laura Toncescu 
E-mail: laura.toncescu@david-baias.ro 
 
D&B David si Baias SCA 
Opera Center 
Str. Costache Negri nr. 1-5 
Sector 5, Bucureşti 
Tel.: + 40212028770 
Fax: + 40212028771 
 
PricewaterhouseCoopers România 
Opera Center 
Str. Costache Negri nr. 1-5 
Sector 5, Bucureşti 
Tel.: + 40212028500 
Fax: + 40212028600 
 
www.pwc.com/ro 
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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A fost publicată Circulara Băncii 
Naţionale a României („BNR”) nr. 11 
din 8 aprilie 2009, prin care BNR a 
dispus următoarele: 
 

 Reducerea de la 40% la 
sută la zero a ratei 
rezervelor minime obligatorii 
ale instituţiilor de credit 
pentru pasivele în valută cu 
scadenţă reziduală mai 
mare de doi ani de la finele 
perioadei de observare. 
Dispoziţia se aplică 
pasivelor care nu prevăd 
clauze contractuale 
referitoare la rambursări, 
retrageri sau transferări 
anticipate. 

 Reducerea ratei va avea loc 
începând cu perioada de 
aplicare 24 mai – 23 iunie 
2009.  

 
 
[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 
255 din 16 aprilie 2009] 
 
Pentru mai multe informaţii îi puteţi 
contacta pe Sorin David, pe Dan 
Dascălu, pe Luiza Tomescu, pe 
Anda Rojanschi sau pe Laura 
Toncescu. 
 
 


