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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. 
21/2009 privind instituţiile de plată 
emis de Banca Naţională a 
României („Regulamentul”).  
 
Regulamentul este emis în aplicarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 113/2009 („Ordonanţa”) privind 
serviciile de plată şi transpune 
prevederi ale Directivei 2007/64/CE 
privind serviciile de plată în cadrul 
pieţei interne.  
 
Regulamentul se aplică instituţiilor 
de plată, persoane juridice române, 
în sensul Ordonanţei şi 
reglementează în principal 
următoarele aspecte:  
 
• cerinţele şi documentaţia ce 

trebuie prezentate Băncii 
Naţionale a României („BNR”) în 
vederea autorizării şi funcţionării 
instituţiilor de plată; 

• procedura de notificare a BNR în 
vederea prestării de servicii de 
plată prin intermediul unui agent; 

• metodologia de calcul al nivelului 
minim şi componenţa fondurilor 
proprii; 

• măsurile de protejare a fondurilor 
primite pentru executarea 
operaţiunilor de plată; 

• procedura de notificare a BNR 
asupra modificărilor intervenite în 
situaţia instituţiilor de plată; 

• cerinţe de raportare. 
 
Regulamentul va intra în vigoare la 
data de 1 noiembrie 2009.  
 
 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 
735/29.10.2009] 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii îi puteţi 
contacta pe Sorin David,  
Dan Dascălu, Anda Rojanschi sau 
Laura Toncescu. 


