
 

 

ANEXĂ 

BANCA NAŢIONALĂ 

A ROMÂNIEI 

Nr. 14 / 06 .  09 . 2011 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR 

MOBILIARE 

Nr. 9 / 12 . 09 . 2011 
 

REGULAMENT 

pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale 

a Valorilor Mobiliare nr. 22/ 27/ 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit 

şi al firmelor de investiţii 

 

Art. I – Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare nr. 22/ 27/ 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al 

firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/ 116/ 2006, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. La articolul 23 după alineatul (5), se introduc două alineate noi, alineatele (6) şi 

(7), cu următorul cuprins: 

"(6) Fără a aduce atingere prevederilor de la alin. (1), instituţiile de credit raportează 

Băncii Naţionale a României, periodic, situaţii întocmite la nivel individual care să 

permită supravegherea încadrării în limitele prevăzute la pct. 5 din Anexa III – "Calcularea 

cerinţelor de capital pentru riscul valutar", aferente poziţiilor pe valută şi pe aur. 

(7) Forma şi conţinutul formularului de raportare, precum şi frecvenţa şi modalităţile 

de transmitere a situaţiilor menţionate la alineatul precedent se stabilesc prin ordin emis de 

Banca Naţională a României." 

2. La Anexa III – "Calcularea cerinţelor de capital pentru riscul valutar", după 

punctul 4, se introduce un punct nou, punctul 5, cu următorul cuprins: 

"5. Poziţiile valutare înregistrate de instituţiile de credit la sfârşitul fiecărei zile 

bancare lucrătoare nu pot depăşi la nivel individual următoarele limite: maxim 10% din 

fondurile proprii, în cazul poziţiilor deschise nete pe fiecare valută (exclusiv moneda de 

raportare) şi pe aur, şi maxim 20% din fondurile proprii, în cazul poziţiei valutare nete 

totale." 

Art. II – Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. 




