
 

 

Proiect 

COMITETUL EXECUTIV 

AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI 

HOTĂRÂREA nr. 

din ___    ____________  20 __ 

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de 

capital 

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a) din Legea nr.548-

XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare și art.60, 61 şi 62 din Legea 

nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a 

Moldovei 

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital, aprobat prin 

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.109 din 24.05.2018 (Monitorul 

Oficial al R. Moldova, 2018, nr. 183-194, art. 899), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova cu nr.1332/2018 se modifică după cum urmează: 

1) Punctul 13 după cuvintele „decizie formală” se completează cu cuvintele „în cadrul adunării 

generale ai acționarilor,”; 

2) Se completează cu punctul 131 cu următorul conținut: „131 În sensul punctului 13 subpunctul 

1), pentru profiturile de la sfârșit de exercițiu financiar sau cele intermediare, verificarea constă fie 

într-un raport de audit a situațiilor financiare, fie într-o scrisoare de confort potrivit căreia auditul nu 

s-a încheiat și auditorii nu au motive să creadă că raportul final va include o opinie modificată. 

Verificarea profiturilor intermediare la situația din 30 iunie poate consta și într-un raport de revizuire 

în conformitate cu Standardul internațional privind misiunile de revizuire 2410 (International 

Standard on Review Engagements 2410).”; 

3) Punctul 138 va avea următorul cuprins:  

„138. Banca nu poate distribui capital, în cazul în care Banca Națională a Moldovei consideră că 

distribuirea va conduce la nerespectarea de către bancă a indicatorilor de prudență și/sau că situația 

financiară a băncii nu va fi satisfăcătoare și/sau în cazul în care față de bancă sunt/au fost aplicare în 

ultimele 12 luni măsuri de redresare, rezoluție sau de intervenție timpurie în conformitate cu Legea 

nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor.”. 

4) La punctul 143, textul „10 zile” se substituie cu textul „15 zile”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 


