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Приложение  

к Регламенту о постоянных кредитных 

преимуществах, предоставленных банкам  

Национальным банком Молдовы 

 

Contract  

de acordare a facilităţilor permanente de creditare  

 

nr._________       „____”_______________20___ 

  

Banca Naţională a Moldovei, reprezentată prin ___________________________________, şi  
                                                                                          (numele, prenumele, funcția) 

banca ___________________________________, (în continuare Bancă), reprezentată prin  
                          (denumirea băncii) 

_________________________________, au încheiat prezentul contract privind următoarele:   
         (numele, prenumele, funcția) 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Prezentul contract reglementează relațiile dintre Banca Națională şi Bancă în procesul acordării 

creditelor intraday şi overnight. 

2. În temeiul prezentului contract Banca poate apela la facilitățile permanente de creditare, iar  

părțile la contract se obligă să-şi onoreze cu maximă diligență obligațiile ce le revin în virtutea contractului 

şi să respecte prevederile Regulamentului cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate 

băncilor de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii 

Naționale a Moldovei nr.171 din 19 iulie 2018 (în continuare regulament). 

 

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

3. Banca Națională este în drept: 

1) Să acorde Băncii facilități permanente în condițiile prevăzute de regulament. 

2) Să reperfecteze creditul intraday nerambursat la sfârșitul zilei operaționale în credit overnight 

fără acordul Băncii. 

3) Să suspende dreptul Băncii de a utiliza facilitățile permanente de creditare pentru o perioadă de 

până la 30 de zile de la data la care a fost constatată nerespectarea obligațiilor contractuale în cadrul 

operațiunilor de politică monetară ale Băncii Naționale. 

4) Să aplice măsurile prevăzute de regulament în cazul neonorării obligației de rambursare a 

creditului overnight. 

5) Să execute garanțiile financiare prin însușire sau în alt mod conform pct.31 din regulament cu 

notificarea prealabilă a Băncii despre intenția de executare a garanției financiare. Modul de evaluare a 

garanțiilor la executarea acestora prin însușire se stabilește de Banca Națională şi poate fi comunicat 

Băncii la solicitarea acesteia. 

 

4. Banca Națională se obligă: 

1) Să efectueze pe parcursul zilei operaționale plățile în baza documentelor de plată, peste sumele 

disponibile în contul de decontare al Băncii în SAPI, în limita garanțiilor constituite de către Bancă în 

sistemul Depozitarului central. 

2) Să transfere în contul de decontare al Băncii în SAPI suma solicitată a creditului overnight în 

limita garanției constituite în sistemul Depozitarului central. 

3) Să notifice Băncii intenția de executare a garanțiilor în cazul inițierii acesteia. 

 

5. Banca este în drept: 

1) Să beneficieze de credite intraday/overnight în condițiile stipulate în regulament. 

2) Să beneficieze de mai multe credite intraday pe parcursul zilei operaționale. 

3) Să completeze contul său deschis în sistemul Depozitarului central cu garanții suplimentare. 

6. Banca se obligă: 
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1) Să constituie garanții în volum suficient în contul său deschis în sistemul Depozitarului central. 

2) Să asigure în contul său de decontare în SAPI mijloace suficiente pentru rambursarea în termen 

a creditului overnight obţinut şi achitarea dobânzii aferente. 

3) Pentru nerambursarea în termen a creditului overnight şi neachitarea dobânzii aferente să 

plătească o penalitate calculată conform prevederilor regulamentului. 

 

III. SANCȚIUNI 

7. Pentru fiecare zi de întârziere la suma restantă a creditului overnight Banca Națională va percepe 

o dobândă de întârziere, egală cu rata dobânzii la creditul overnight pe o zi în vigoare la data acordării, 

plus 0.05 la sută. 

 

IV. TERMENELE ŞI CONDIŢIILE ACŢIUNII ŞI  

ÎNCETĂRII CONTRACTULUI 

8. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării. 

9. Contractul poate fi reziliat, la inițiativa uneia din părți, după rambursarea integrală a creditului și 

achitarea dobânzii şi a penalității, dacă acestea există, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu 5 zile 

lucrătoare până la reziliere. 

10. Completările și modificările la acest contract se perfectează printr-un acord adițional al părților. 

  

V. LITIGIILE ŞI DIVERGENŢELE PĂRŢILOR 

11. Divergențele și litigiile rezultate din executarea necorespunzătoare sau neexecutarea 

prezentului contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. Dacă în acest mod 

divergențele/litigiul nu au fost soluționate, părțile vor recurge la remediile stabilite de legislația Republicii 

Moldova. 

12.  Prezentul contract este încheiat în două exemplare, care au aceeași forță juridică. 

  

Banca Naţională a Moldovei                                              

bd. Grigore Vieru nr.1,    

MD-2005, mun.Chișinău 

cod fiscal 79592   

 

_____________________________ 
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)  
 

L.Ș.                               

Banca: 

_____________________________________ 
                 (denumirea și adresa băncii) 

_____________________________________________ 

                     (cod fiscal (IDNO)) 

_____________________________________________ 

  (numele, prenumele, funcția, semnătura)                                

 

 

 


