
Anexa nr. 2 

la Instrucţiunea privind angajamentele externe 

aprobată prin Hotârîrea CA al BNM nr. 185 din 13.07.2006 

Notificaţie cu privire la împrumutul /creditul extern 

I. Date privind luarea la evidenţă a împrumutului /creditului extern 

Angajamentul extern a fost luat la evidenţă de către 

Banca Naţională a Moldovei  

cu nr. ____________________ din _________________ 
 

Notificaţia modificată: 

nr. d/o ___________________ din _________________ 
 

Persoana responsabilă a BNM: 

 

 ___________________      ________________________ 
(semnătura)                                     (numele şi prenumele) 

L.Ş. 

Luarea la evidenţă a angajamentului extern nu implică 

asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a 

careva obligaţiuni aferente acestui angajament extern.  

 

Notificaţia îşi pierde valabilitatea la stingerea 

obligaţiunilor conform angajamentului extern. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

II. Date referitoare la împrumutul /creditul extern 

Prin prezenta  
 (denumirea /numele şi prenumele debitorului  rezident ) 

numărul de identificare de stat /codul fiscal al debitorului  

notifică Banca Naţională a Moldovei despre împrumutul /creditul extern acordat de către  

 
(denumirea  /numele şi prenumele creditorului nerezident) 

 
(sediul /domiciliul creditorului nerezident) 

în baza contractului  
 (denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia) 

în sumă de  
 (suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea valutei) 

cu scadenţa  
  

dobînda  
 (în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere) 

în scopul  
  

sectorul economic de activitate al debitorului  
  

Ponderea deţinută de creditor în capitalul debitorului Ponderea deţinută de debitor în capitalul creditorului 

[   ] deţine 

    [   ] pînă la 10% 

    [   ] peste 10% 

[   ] nu deţine [   ] deţine 

    [   ] pînă la 10% 

    [   ] peste 10% 

[   ] nu deţine 

   

Prin prezenta  îmi asum 
 (denumirea /numele şi prenumele debitorului rezident)  

responsabilitatea pentru corespunderea prevederilor angajamentului extern legislaţiei, pentru veridicitatea documentelor şi 

informaţiei prezentate, precum şi pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Naţională a Moldovei) de către 

persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire şi legislaţiei. Concomitent mă oblig să raportez şi să 

îndeplinesc alte obligaţiuni stabilite în Instrucţiunea privind angajamentele externe. 

 

Conducător /Persoana fizică     
  (semnătura)  (numele şi prenumele) 

   L.Ş.  

Data perfectării notificaţiei    

Telefon de contact:    

Persoana de contact:    



(verso notificaţie) 

III. Date referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei 
 

Nr 

d/o 
Denumirea documentului Numărul şi data documentului 

Numărul 

de file 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


