
Anexa  nr.1 

la Instrucţiunea privind modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei 

de către casele de schimb valutar /hoteluri a rapoartelor în formă electronică 

 

 
 

Nr.______________din__________________20__                                   Băncii Naţionale a Moldovei 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere 

cu privire la prezentarea în formă electronică 

la BNM a cererilor şi rapoartelor  

 

Prin prezenta ____________________________________________________________, 
(denumirea casei de schimb valutar /hotelului) 

IDNO _____________________________________, 
 

în persoana ___________________________________________________________________ 
                   (numele şi prenumele administratorului) 

 

declară pe proprie răspundere că: 

 

- va prezenta în formă electronică cererile şi rapoartele prevăzute de Instrucţiunea privind 

modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar 

/hoteluri a rapoartelor în formă electronică (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de 

administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 232 din 27 octombrie 2011) în 

conformitate cu prevederile acesteia; 

 

- toate datele din cererile şi rapoartele sus-menţionate prezentate în formă electronică la 

Banca Naţională a Moldovei conform instrucţiunii nominalizate vor fi corecte, veridice 

şi actualizate; 

 

- informaţia din rapoartele prezentate în formă electronică va corespunde informaţiei 

conţinute în dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea 

operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi în rapoartele lunare 

privind operaţiunile efectuate păstrate pe suport hîrtie la casa de schimb valutar/hotel. 

 

 

       Administrator 

  
(semnătura) (numele şi prenumele) 

  

L.Ş.  
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Anexa nr.2 

la Instrucţiunea privind modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei 

de către casele de schimb valutar /hoteluri a rapoartelor în formă electronică 

  

Cerere privind înregistrarea administratorului în calitate de persoană autorizată de a 

transmite la BNM rapoarte în formă electronică 

 

Către: 

Banca Naţională a Moldovei 

Adresa: MD-2005, m.Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 

Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe 

 

De la: 

Denumirea casei de schimb valutar /hotelului:  

IDNO al casei de schimb valutar /hotelului:  

Codul numeric al casei de schimb valutar/ 

hotelului atribuit de BNM 
 

Telefonul casei de schimb valutar /hotelului:  

Adresa electronică (e-mail) a casei de schimb 

valutar /hotelului: 
 

 

Prin prezenta solicităm înregistrarea administratorului în calitate de persoană autorizată de a 

transmite la BNM rapoarte în formă electronică 

 

Detalii referitoare la persoana autorizată: 

Numele:  

Prenumele:  

Patronimicul:  

Seria şi numărul buletinului de identitate:  

Codul numeric personal (IDNP):  

 

Ne asumăm angajamentul de a asigura conformitatea tuturor datelor conţinute în rapoartele în 

formă electronică transmise la Banca Naţională a Moldovei de către persoana autorizată cu 

datele din documentele originale. 

 

Data:  
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 Anexa nr.3 

la Instrucţiunea privind modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei 

de către casele de schimb valutar /hoteluri a rapoartelor în formă electronică 

  

Cerere privind înregistrarea persoanei autorizate  

de a transmite  la BNM rapoarte în formă electronică 

 

Către: 

Banca Naţională a Moldovei 

Adresa: MD-2005, m.Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 

Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe 

 

De la: 

Denumirea casei de schimb valutar /hotelului:  

IDNO al casei de schimb valutar /hotelului:  

Numărul şi data ordinului /dispoziţiei prin care a 

fost desemnată persoana autorizată: 
 

Codul numeric al casei de schimb valutar/ 

hotelului atribuit de BNM: 
 

Telefonul casei de schimb valutar /hotelului:  

Adresa electronică (e-mail) a casei de schimb 

valutar /hotelului: 
 

 

Prin prezenta solicităm înregistrarea următoarei persoanei desemnate de a transmite la BNM 

rapoarte în formă electronică  

 

Detalii referitoare la persoana autorizată: 

Numele:  

Prenumele:  

Patronimicul:  

Seria şi numărul buletinului de identitate:  

Codul numeric personal (IDNP):  

Funcţia:  

Telefonul de serviciu:  

 

Ne asumăm angajamentul de a asigura conformitatea tuturor datelor conţinute în rapoartele în 

formă electronică transmise la Banca Naţională a Moldovei de către persoana autorizată cu datele 

din documentele originale. 

 

Data: 

Codul de identificare (UserID) al 

administratorului casei de schimb valutar 

/hotelului: 
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Anexa nr.4 

la Instrucţiunea privind modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei 

de către casele de schimb valutar /hoteluri a rapoartelor în formă electronică 

  

Cerere privind modificarea datelor  

aferente casei de schimb valutar /hotelului şi persoanelor autorizate de a transmite la 

BNM rapoarte în formă electronică  

 

Către: 

Banca Naţională a Moldovei 

Adresa: MD-2005, m. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 

Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe 

 

De la: 

Denumirea casei de schimb valutar 

/hotelului: 
 

IDNO al casei de schimb valutar /hotelului:  

Codul numeric al casei de schimb valutar/ 

hotelului atribuit de BNM: 
 

Telefonul casei de schimb valutar 

/hotelului: 
 

Adresa electronică (e-mail) a casei de 

schimb valutar /hotelului: 
 

Prin prezenta solicităm modificarea următoarelor date: 

 

Informaţia modificată referitoare la casa de schimb valutar /hotelul: 

Denumirea casei de schimb valutar 

/hotelului: 
 

Telefonul casei de schimb valutar 

/hotelului: 
 

Adresa electronică (e-mail) a casei de 

schimb valutar /hotelului: 
 

 

Detalii referitoare la persoana autorizată: 

 Datele anterioare Datele după modificare 

Numele:   

Prenumele:   

Patronimicul:   

Seria şi numărul buletinului de identitate:   

Codul numeric personal (IDNP):   

Funcţia:   

Telefonul de serviciu:   

 

Data:  

Codul de identificare (UserID) al 

administratorului casei de schimb valutar 

/hotelului: 
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Anexa nr.5 

la Instrucţiunea privind modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei 

de către casele de schimb valutar /hoteluri a rapoartelor în formă electronică 

  

Cerere privind eliminarea persoanei autorizate din lista persoanelor 

autorizate de a transmite la BNM rapoarte în formă electronică  
 

Către: 

Banca Naţională a Moldovei 

Adresa: MD-2005, m.Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 

Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe 

 

De la: 

Denumirea casei de schimb valutar /hotelului:  

IDNO al casei de schimb valutar /hotelului:  

Codul numeric al casei de schimb valutar/ 

hotelului atribuit de BNM: 

 

Telefonul casei de schimb valutar /hotelului:  

Adresa electronică (e-mail) a casei de schimb 

valutar /hotelului: 

 

 

Prin prezenta solicităm eliminarea din lista persoanelor autorizate de a transmite la BNM 

rapoarte în formă electronică a următoarei persoane 

 

Detalii referitoare la persoana autorizată: 

Codul de identificare (UserID):  

Numele:  

Prenumele:  

Codul numeric personal (IDNP):  

Data de la care se solicită eliminarea persoanei 

autorizate din lista persoanelor autorizate: 

 

 

Data:  

Codul de identificare (UserID)  al 

administratorului casei de schimb valutar 

/hotelului: 
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Anexa nr.6 

la Instrucţiunea privind modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei 

de către casele de schimb valutar /hoteluri a rapoartelor în formă electronică 

  

Cerere privind generarea parolei noi de acces la aplicaţia WEB 

 

Către: 

Banca Naţională a Moldovei 

Adresa: MD-2005, m. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 

Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe 

 

De la: 

Denumirea casei de schimb valutar /hotelului:  

IDNO al casei de schimb valutar /hotelului:  

Codul numeric al casei de schimb valutar/ 

hotelului atribuit de BNM: 

 

Telefonul casei de schimb valutar /hotelului:  

Adresa electronică (e-mail) a casei de schimb 

valutar /hotelului: 

 

 

În legătură cu pierderea parolei de acces la aplicaţia WEB, solicităm acordarea posibilităţii de a 

genera parola nouă de acces pentru persoana autorizată de a transmite la BNM rapoarte în formă 

electronică  

 

Detalii referitoare la persoana autorizată: 

Codul de identificare (UserID):  

Numele:  

Prenumele:  

Patronimicul:  

Codul numeric personal (IDNP):  

 

Data: 

Codul de identificare (UserID) al administratorului 

casei de schimb valutar /hotelului:  
 

 


