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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 publicat Regulamentul nr. 
20/2009 privind instituţiile financiare 
nebancare („IFN”) emis de Banca 
Naţională a României 
(„Regulamentul”).  
 
Acesta unifică, aducând în anumite 
cazuri modificări, prevederile mai 
multor reglementări emise de BNR 
în materie de IFN-uri, cuprinse în 
diferite norme care de la data intrării 
în vigoare a Regulamentului au fost 
abrogate. La finalul acestui buletin 
informativ vă rugăm să găsiţi lista 
completă a normelor BNR abrogate 
la data intrării în vigoare a 
Regulamentului.  
 
Regulamentul se aplică IFN-urilor - 
persoane juridice române şi 
sucursalelor din România ale 
instituţiilor financiare - 
persoane juridice străine, şi 
reglementează următoarele 
aspecte:  
• înscrierea in registre a IFN-urilor 

(respectiv în Registrul general, 
Registrul special şi Registrul de 
evidenţă); 

• comunicarea modificărilor 
intervenite în situaţia IFN; 

• cerinţe prudenţiale aplicabile IFN 
înscrise în Registrul special (de 
exemplu, cerinţe privind fondurile 
proprii, expunerile mari, 
organizarea şi controlul intern, 
administrarea riscurilor 
semnificative, precum şi 
desfăşurarea activităţii de audit 
intern).  

 
Regulamentul instituie de asemenea 
un termen de 12 luni de la data 
intrării sale în vigoare, pentru ca 
IFN-urile care au activitatea de audit 
intern externalizată să asigure 
conformarea cu prevederile acestui 
Regulament (i.e. prin care 
externalizarea activităţii de audit 
intern de către IFN a fost interzisă, 
cu excepţia externalizării la nivelul 
societăţii – mamă, instituţie de credit 
sau instituţie financiară, cu 
asigurarea respectării condiţiilor 
prevăzute de Regulament).   
 

Nerespectarea prevederilor 
Regulamentului atrage, după 
caz, luarea de către BNR a 
măsurilor şi/sau aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la cap VII 
din Legea 93/2009 privind 
instituţiile financiare nebancare.  
 
De la data intrării în vigoare a 
acestui Regulament se abrogă: 
• Norma BNR nr. 2/2006 

privind capitalul minim al 
IFN; 

• Norma BNR nr. 3/2006 
privind Registrul general, 
Registrul special şi Registrul 
de evidenţă; 

• Norma BNR 4/2006 privind 
procedura de notificare şi 
înscrierea în registre a IFN; 

• Norma BNR nr. 6/2006 
privind criteriile pentru 
înscrierea în Registrul 
special al IFN; 

• Norma BNR nr. 7/2006 
privind modificările în 
situaţia IFN; 

• Norma BNR nr. 16/2006 
privind fondurile proprii ale 
IFN; 

• Norma BNR 17/2006 privind 
supravegherea expunerilor 
IFN; 

• Norma BNR nr. 18/2006 
privind organizarea şi 
controlul intern, 
administrarea riscurilor 
semnificative, precum şi 
desfăşurarea activităţii de 
audit intern a IFN. 

 
Regulamentul a intrat în vigoare 
la data de 21 octombrie 2009.  
 
 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 
707/21.10.2009] 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii îi 
puteţi contacta pe Sorin David,  
Dan Dascălu, Anda Rojanschi 
sau Laura Toncescu. 


