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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind constituirea, componenþa ºi funcþionarea Comisiei pentru urmãrirea exploatãrii raþionale
ºi a protecþiei resurselor naturale balneoterapeutice, precum ºi a refacerii echilibrului ecologic
din zona Lacului Amara (Comisia Amara)
În temeiul prevederilor art. 34 alin. (1) ºi (5), ale art. 35 ºi ale art. 60 lit. a) ºi c) din Legea protecþiei mediului
nr. 137/1995,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se constituie Comisia pentru urmãrirea
exploatãrii raþionale ºi a protecþiei resurselor naturale balneoterapeutice, precum ºi a refacerii echilibrului ecologic
din zona Lacului Amara, denumitã în continuare Comisia
Amara.

Comisia Amara funcþioneazã ca organism interministerial
ºi este formatã din reprezentanþi ai administraþiei publice
centrale de specialitate, ai administraþiei publice locale ºi ai
unor agenþii, organe ºi instituþii.
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Art. 2. Ñ Componenþa Comisiei Amara este prevãzutã
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri ministrul apelor, pãdurilor ºi
protecþiei mediului va numi prin ordin membrii Comisiei
Amara, în baza propunerilor organelor de conducere ale
autoritãþilor publice centrale de specialitate, ale administra-

þiei publice locale ºi ale agenþiilor, organelor ºi instituþiilor
de specialitate prevãzute în anexã.
Art. 4. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Comisiei Amara va fi elaborat pe baza propunerilor membrilor acesteia, urmând sã fie aprobat prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
Sorin Frunzãverde
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 22 februarie 1999.
Nr. 106.

ANEXÃ
COMPONENÞA

Comisiei pentru urmãrirea exploatãrii raþionale ºi a protecþiei resurselor
naturale balneoterapeutice, precum ºi a refacerii echilibrului ecologic
din zona Lacului Amara (Comisia Amara)
Reprezentanþi ai:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Academiei Române Ñ un specialist
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului Ñ 4 specialiºti
Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã Ñ un specialist
Ministerului Sãnãtãþii Ñ 2 specialiºti
Autoritãþii Naþionale pentru Turism Ñ un specialist
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei Ñ un specialist
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului Ñ Inspecþia
de stat în construcþii, lucrãri publice, urbanism ºi amenajarea teritoriului Ñ un specialist
Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale Ñ un specialist
Consiliului Judeþean Ialomiþa Ñ un vicepreºedinte
Prefecturii Ialomiþa Ñ subprefectul
Companiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. Ñ 2 specialiºti
Agenþiei de Protecþie a Mediului Slobozia Ñ directorul
Institutului de Cercetãri ºi Ingineria Mediului Bucureºti Ñ 2 specialiºti
Societãþii Comerciale ”AquaproiectÒ Ñ S.A. Bucureºti Ñ un specialist
Universitãþii din Bucureºti Ñ un specialist
Inspecþiei în construcþii, lucrãri publice, urbanism ºi amenajarea teritoriului a judeþului Ialomiþa Ñ un specialist
Institutului de Proiectãri Judeþene Ialomiþa Ñ un specialist.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind constituirea, componenþa ºi funcþionarea Comisiei pentru urmãrirea exploatãrii raþionale
ºi a protecþiei resurselor naturale balneoterapeutice, precum ºi a refacerii echilibrului ecologic
din zona Lacului Techirghiol (Comisia Techirghiol)
În temeiul prevederilor art. 34 alin. (1) ºi (5), ale art. 35 ºi ale art. 60 lit. a) ºi c) din Legea protecþiei mediului
nr. 137/1995,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se constituie Comisia pentru urmãrirea
exploatãrii raþionale ºi a protecþiei resurselor naturale balneoterapeutice, precum ºi a refacerii echilibrului ecologic
din zona Lacului Techirghiol, denumitã în continuare
Comisia Techirghiol.
Comisia Techirghiol funcþioneazã ca organism interministerial ºi este formatã din reprezentanþi ai administraþiei
publice centrale de specialitate, ai administraþiei publice
locale ºi ai unor agenþii, organe ºi instituþii.
Art. 2. Ñ Componenþa Comisiei Techirghiol este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

Art. 3. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri ministrul apelor, pãdurilor ºi
protecþiei mediului va numi prin ordin membrii Comisiei
Techirghiol, în baza propunerilor organelor de conducere
ale autoritãþilor publice centrale de specialitate, ale administraþiei publice locale ºi ale agenþiilor, organelor ºi instituþiilor de specialitate prevãzute în anexã.
Art. 4. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Comisiei Techirghiol va fi elaborat pe baza propunerilor
membrilor acesteia, urmând sã fie aprobat prin ordin al
ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
Sorin Frunzãverde
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 22 februarie 1999.
Nr. 107.
ANEXÃ
COMPONENÞA

Comisiei pentru urmãrirea exploatãrii raþionale ºi a protecþiei resurselor
naturale balneoterapeutice, precum ºi a refacerii echilibrului ecologic
din zona Lacului Techirghiol (Comisia Techirghiol)
Reprezentanþi ai:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Academiei Române Ñ un specialist
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului Ñ 4 specialiºti
Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã Ñ un specialist
Ministerului Sãnãtãþii Ñ 2 specialiºti
Autoritãþii Naþionale pentru Turism Ñ un specialist
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei Ñ un specialist
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului Ñ Inspecþia
de stat în construcþii, lucrãri publice, urbanism ºi amenajarea teritoriului Ñ un specialist
Ñ Ministerului Transporturilor Ñ un specialist
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Ñ Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale Ñ un specialist
Ñ Consiliului Judeþean Constanþa Ñ un vicepreºedinte
Ñ Prefecturii Constanþa Ñ subprefectul
Ñ Companiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. Ñ 2 specialiºti
Ñ Agenþiei de Protecþie a Mediului Constanþa Ñ directorul
Ñ Institutului Român de Cercetãri Marine Constanþa Ñ un specialist
Ñ Institutului de Cercetãri ºi Ingineria Mediului Bucureºti Ñ 2 specialiºti
Ñ Societãþii Comerciale ”AquaproiectÒ Ñ S.A. Bucureºti Ñ un specialist
Ñ Universitãþii din Bucureºti Ñ un specialist
Ñ Inspecþiei în construcþii, lucrãri publice, urbanism ºi amenajarea teritoriului a judeþului Constanþa Ñ un specialist.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind constituirea, componenþa ºi funcþionarea Comisiei pentru urmãrirea exploatãrii raþionale
ºi a protecþiei resurselor naturale balneoterapeutice, precum ºi a refacerii echilibrului ecologic
din zona litoralului românesc (Comisia Litoral)
În temeiul prevederilor art. 34 alin. (1) ºi (5), ale art. 35 ºi ale art. 60 lit. a) ºi c) din Legea protecþiei mediului
nr. 137/1995,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e

:

Art. 1. Ñ Se constituie Comisia pentru urmãrirea
exploatãrii raþionale ºi a protecþiei resurselor naturale balneoterapeutice, precum ºi a refacerii echilibrului ecologic
din zona litoralului românesc, denumitã în continuare
Comisia Litoral.
Comisia Litoral funcþioneazã ca organism interministerial
ºi este formatã din reprezentanþi ai administraþiei publice
centrale de specialitate, ai administraþiei publice locale ºi ai
unor agenþii, organe ºi instituþii de specialitate.
Art. 2. Ñ Componenþa Comisiei Litoral este prevãzutã
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri ministrul apelor, pãdurilor ºi
protecþiei mediului va numi prin ordin membrii Comisiei
Litoral, în baza propunerilor organelor de conducere ale
autoritãþilor publice centrale de specialitate, ale administraþiei publice locale ºi ale agenþiilor, organelor ºi instituþiilor
de specialitate prevãzute în anexã.
Art. 4. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Comisiei Litoral va fi elaborat pe baza propunerilor membrilor comisiei, urmând sã fie aprobat prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
Sorin Frunzãverde
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 22 februarie 1999.
Nr. 108.
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ANEXÃ
COMPONENÞA

Comisiei pentru urmãrirea exploatãrii raþionale ºi a protecþiei resurselor
naturale balneoterapeutice, precum ºi a refacerii echilibrului ecologic
din zona litoralului românesc (Comisia Litoral)
Reprezentanþi ai:
Ñ Academiei Române Ñ un specialist
Ñ Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului Ñ 4 specialiºti
Ñ Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã Ñ un specialist
Ñ Ministerului Sãnãtãþii Ñ 2 specialiºti
Ñ Autoritãþii Naþionale pentru Turism Ñ un specialist
Ñ Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei Ñ un specialist
Ñ Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului Ñ Inspecþia
de stat în construcþii, lucrãri publice, urbanism ºi amenajarea teritoriului Ñ un specialist
Ñ Ministerului Transporturilor Ñ un specialist
Ñ Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale Ñ un specialist
Ñ Consiliului Judeþean Constanþa Ñ un vicepreºedinte
Ñ Prefecturii Constanþa Ñ subprefectul
Ñ Companiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. Ñ 2 specialiºti
Ñ Agenþiei de Protecþie a Mediului Constanþa Ñ directorul
Ñ Institutului Român de Cercetãri Marine Constanþa Ñ un specialist
Ñ Institutului de Cercetãri ºi Ingineria Mediului Bucureºti Ñ 2 specialiºti
Ñ Societãþii Comerciale ”AquaproiectÒ Ñ S.A. Bucureºti Ñ un specialist
Ñ Universitãþii din Bucureºti Ñ un specialist
Ñ Inspecþiei în construcþii, lucrãri publice, urbanism ºi amenajarea teritoriului a judeþului Constanþa Ñ un specialist.

ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
pentru modificarea Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii
Art. I. Ñ În baza prevederilor art. 8 ºi 50 din Legea
nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României
ºi în conformitate cu art. 38 din Legea bancarã
nr. 58/1998, Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a
României hotãrãºte modificarea ºi completarea
Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime
obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 272 din 22 iulie 1998, dupã cum urmeazã:
1. Alineatul 2 al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Se excepteazã mijloacele bãneºti:
a) atrase de la Banca Naþionalã a României ºi de la persoane juridice care, la rândul lor, sunt obligate sã constituie
rezerve minime obligatorii la Banca Naþionalã a României;
b) atrase de la instituþii financiare externe, dacã au o
scadenþã mai mare de 12 luni de la finele perioadei de
aplicare. Sumele a cãror rambursare se efectueazã eºalonat sunt exceptate atâta timp cât scadenþa acestora este
mai mare de 12 luni de la finele perioadei de aplicare;
c) care intrã în contul curent general al trezoreriei statului.Ò
2. Alineatul 2 al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Perioada de observare o constituie chenzina: 1Ñ15 ale
lunii, respectiv 16Ñ30 (31) ale lunii.Ò
3. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Pentru mijloacele bãneºti în valutã, mediile
soldurilor zilnice se determinã pe fiecare tip de valutã în
parte, dupã care se transformã în dolari S.U.A. sau în
euro, dupã caz.
Cursurile de schimb folosite pentru transformarea celorlalte
valute în dolari S.U.A. sau în euro sunt cursurile pieþei valutare,
comunicate de Banca Naþionalã a României, în vigoare în
ultima zi lucrãtoare anterioarã perioadei de aplicare.Ò
4. Alineatul 2 al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Perioada de aplicare o constituie chenzina imediat
urmãtoare perioadei de observare.Ò

5. Litera b) a articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:
”b) în dolari S.U.A. sau în euro, în contul ”LOROÒ al bãncii, deschis la centrala Bãncii Naþionale a României, pentru
mijloacele bãneºti în valutã. Opþiunea pentru una dintre
cele douã valute este a fiecãrei bãnci. O datã formulatã,
ea nu poate fi modificatã timp de 12 luni calendaristice.Ò
6. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ Costul eventualelor operaþiuni de schimb
valutar, necesare bãncilor pentru constituirea rezervelor în
valutã, precum ºi riscul valutar generat de aceste operaþiuni sunt suportate în întregime de banca în cauzã.Ò
7. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ Stabilirea ºi modificarea ratei dobânzii plãtite
la rezervele minime obligatorii se fac de cãtre Banca
Naþionalã a României prin circularã. Rata dobânzii se va
situa cel puþin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile
la vedere practicate de bãnci.Ò
8. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 20. Ñ Rata dobânzii medii practicate de bãnci la
depunerile la vedere se calculeazã lunar de cãtre Banca
Naþionalã a României, distinct pentru lei ºi pentru valutã,
ca medie ponderatã, pe baza datelor transmise de bãnci.
Soldurile depunerilor la vedere, inclusiv cele neremunerate,
precum ºi ratele dobânzilor aferente sunt cele din ultima zi
calendaristicã a lunii. Ratele dobânzilor astfel calculate se
aplicã pentru rezervele minime obligatorii din luna calendaristicã urmãtoare (perioade de aplicare).Ò
9. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 24. Ñ În termen de 3 zile lucrãtoare de la expirarea perioadei de observare, bãncile vor raporta, în scris,
Bãncii Naþionale a României Ñ Direcþia generalã operaþiuni
monetare, valutare ºi de credit baza de calcul pentru
determinarea rezervelor minime obligatorii (conform anexelor nr. 1Ñ3).
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O bancã nou-înfiinþatã începe sã raporteze ºi sã constituie rezerve minime obligatorii dupã expirarea primei
perioade de observare complete.Ò
10. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 25. Ñ Datele necesare pentru calcularea ratei
medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci (conform
anexei nr. 4) se transmit Direcþiei generale politicã monetarã ºi valutarã în termen de 3 zile lucrãtoare de la sfârºitul lunii calendaristice.Ò
11. Dupã articolul 26 se introduce articolul 261 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 261. Ñ În cazul unor diferenþe între datele raportate de bãnci ºi situaþia constatatã în urma controlului efectuat de Banca Naþionalã a României se procedeazã astfel:
a) deficitele de rezervã rezultate ca urmare a raportãrii
unei baze de calcul mai mici sunt preluate în nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii în perioada de aplicare urmãtoare încheierii actului de control ºi se
sancþioneazã potrivit art. 27;
b) în cazul raportãrii unei baze de calcul mai mari,
dobânda plãtitã în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor
va fi recuperatã de Banca Naþionalã a României de la
banca în cauzã.Ò
12. Alineatul 2 al articolului 27 va avea urmãtorul cuprins:
”Neraportarea în termenul stabilit a datelor necesare
pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci atrage dupã sine luarea în calcul, în mod

automat, de cãtre Banca Naþionalã a României a ultimelor
date transmise de banca în cauzã.Ò
13. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 30. Ñ Pentru bãncile aflate în proces de restructurare aprobat de Banca Naþionalã a României, Consiliul de
administraþie al Bãncii Naþionale a României poate aproba,
pentru o perioadã determinatã, un regim distinct al rezervelor minime obligatorii.Ò
14. Articolul 31 se abrogã.
15. Anexele nr. 1Ñ4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1Ñ4
la prezenta circularã.
Art. II. Ñ În baza prevederilor art. 11 din Regulamentul
nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii ºi
având în vedere evoluþiile monetare recente, Consiliul de
administraþie al Bãncii Naþionale a României hotãrãºte:
Începând cu data de 1 martie 1999 (perioadã de aplicare), cotele procentuale necesare pentru calcularea nivelului minim ºi maxim prevãzut al rezervelor sunt urmãtoarele:
a) 0% pentru nivelul minim prevãzut;
b) 110% pentru nivelul maxim prevãzut.
Art. III. Ñ Prezenta circularã intrã în vigoare o datã cu
perioada de aplicare, care începe la data de 1 martie
1999.
Art. IV. Ñ Regulamentul nr. 4/1998 privind regimul
rezervelor minime obligatorii, cu modificãrile aduse prin prezenta circularã, va fi republicat în Monitorul Oficial al
României, dându-se textelor o nouã numerotare.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU,
Bucureºti, 17 februarie 1999.
Nr. 2.
ANEXA Nr. 1

Antetul bãncii
Data
BAZA DE CALCUL

pentru mijloacele bãneºti în lei*)
Ñ mii lei Ñ
Data**)

Depozite clienþi
Ñ total Ñ

Sume în tranzit***)

Baza de calcul
Ñ total Ñ

TOTAL:
Media
zilnicã
***) Aºa cum au fost definite la art. 3 din prezentul regulament.
***) Zilele din perioada de observare.
***) Sumele în tranzit incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii se referã la operaþiunile inter- ºi
intrabancare la care plãtitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar. Suma este consideratã în tranzit din
momentul debitãrii contului clientului nebancar plãtitor pânã în momentul creditãrii contului clientului nebancar beneficiar al
sumei sau al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul la o altã bancã. În baza de
calcul intrã soldul net creditor al conturilor în care sunt evidenþiate sumele în tranzit.
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ANEXA Nr. 2

Antetul bãncii
Data
BAZA DE CALCUL

pentru mijloacele bãneºti în valutã*)
Ñ echivalent mii dolari S.U.A. sau mii euro Ñ
Data**)

Depozite clienþi
Ñ total Ñ

Sume în tranzit***)

Baza de calcul
Ñ total Ñ

TOTAL:
Media
zilnicã
Curs de
schimb
***) Aºa cum au fost definite la art. 3 din prezentul regulament.
***) Zilele din perioada de observare.
***) Sumele în tranzit incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii se referã la operaþiunile inter- ºi
intrabancare la care plãtitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar. Suma este consideratã în tranzit din
momentul debitãrii contului clientului nebancar plãtitor pânã în momentul creditãrii contului clientului nebancar beneficiar al
sumei sau al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul la o altã bancã. În baza de
calcul intrã soldul net creditor al conturilor în care sunt evidenþiate sumele în tranzit.
ANEXA Nr. 3

Antetul bãncii
Data
CALCULUL

rezervelor minime obligatorii în perioada ................
A. Constituite în lei
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Datele de fundamentare

1.

Nivelul bazei de calcul în lei în perioada de observare

2.

Nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii în lei (rd. 1 x rata rezervelor
minime obligatorii)

Suma

B. Constituite în valutã
Ñ echivalent mii dolari S.U.A. sau mii euro Ñ
Nr.
crt.

Datele de fundamentare

1.

Nivelul bazei de calcul în valutã în perioada de observare

2.

Nivelul calculat al rezervelor minime obligatorii în valutã (rd. 1 x rata rezervelor
minime obligatorii)

Suma

Numele ºi prenumele persoanei care a întocmit lucrarea .......................................................
Telefon .......................................
Fax .............................................
Semnãtura autorizatã ºi ºtampila
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ANEXA Nr. 4

Antetul bãncii
Data
DATELE

necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere practicate de bãnci1)
Nr.
crt.

Sold la
data2)É

Datele de fundamentare

Rata dobânzii
(% pe an)

A. Resurse în lei3)
1. Resurse la vedere remunerate4)

É...........É
É...........É

É...ÉÉ.....É
É...ÉÉ.....É

É...........É

0%

É...........É
É...........É

ÉÉ...É.....É
ÉÉ...É.....É

2. Resurse la vedere neremunerate
(inclusiv sume în tranzit5))

É...........É

0%

3. Resurse la vedere remunerate (în alte valute)
Ñ echivalentul în dolari S.U.A. sau în euro

É...........É

4. Resurse la vedere neremunerate (în alte valute)
Ñ echivalentul în dolari S.U.A. sau în euro

É...........É

2. Resurse la vedere neremunerate
(inclusiv sume în tranzit5))
3. TOTAL RESURSE LA VEDERE:
B. Resurse în valutã6)
1. Resurse la vedere remunerate7)

5. TOTAL RESURSE LA VEDERE:
1)

În relaþiile cu clienþii nebancari.
Ultima zi calendaristicã a lunii.
Soldurile vor fi exprimate în mii lei.
4) Dacã banca practicã la conturile sau instrumentele plãtibile la vedere mai multe rate de dobânzi, soldurile vor
fi raportate pe fiecare nivel de dobândã în parte.
5) Aºa cum sunt definite în anexele nr. 1 ºi 2.
6) Soldurile vor fi exprimate în mii dolari S.U.A. sau în mii euro.
7) Pentru valuta în care sunt pãstrate rezervele minime obligatorii. (În cazul euro, sunt luate în calcul ºi valutele
care compun euro.) Dacã banca practicã la conturile sau instrumentele plãtibile la vedere mai multe rate de dobânzi,
soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândã în parte.
2)
3)

Numele ºi prenumele persoanei care a întocmit lucrarea ÉÉ..................................................É
Telefon ÉÉ................É
Fax ÉÉ.....................É
Semnãtura autorizatã ºi ºtampila
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