
 

Anexa nr.1 
la Regulamentul cu privire la activitatea  

emitenţilor de monedă electronică şi  
prestatorilor de servicii de plată nebancari 

 
EXIGENŢE  

faţă de declaraţia pentru eliberarea licenţei 
 

1. În vederea obţinerii licenţei, administratorul sau persoana împuternicită a societăţii de 
plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică depun la Banca 
Naţională, o declaraţie de eliberare a licenţei în scris ce va conţine:  

1) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al societăţii de plată/furnizorului 
de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică;  

2) genul de activitate pentru care solicitantul intenţionează să obţină licenţă;  
3) asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru 

respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită 
licenţă şi pentru veridicitatea documentelor prezentate; 

4) persoanele de contact, cu indicarea următoarelor date: numele, locul de muncă, funcţia  
ocupată, adresa de contact, telefon/fax.  

2. Declaraţia pentru eliberarea licenţei se întocmeşte şi se semnează de către administratorul 
sau persoana împuternicită a societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de 
monedă electronică. 

3. La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează documentele şi informaţiile 
menţionate la art. 14 din Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, cu respectarea 
anumitor cerinţe: 

1) Contractul de constituire trebuie să conţină informaţii cu privire la mărimea capitalului, 
care se preconizează a fi introdus, tipurile de acţiuni (în cazul S.A.), datele de identificare ale 
tuturor  acţionarilor-fondatori cu indicarea cotei lor de participare anunţate în procente şi sumă, 
responsabilitatea părţilor pentru îndeplinirea hotărîrilor adoptate şi organele care soluţionează 
conflictele apărute în legătură cu contractul dat. Contractul de constituire în cazul S.A. trebuie să fie 
întocmit în conformitate cu art. 33 din Legea privind societăţile pe acţiuni, iar în cazul SRL - în 
conformitate cu art. 12, 13 din Legea privind societăţile cu răspundere limitată. 

2) Statutul, în cazul S.A., aprobat de adunarea de constituire a acţionarilor, se întocmeşte în 
limba de stat a Republicii Moldova în conformitate cu art. 35 din Legea privind societăţile pe 
acţiuni. 

3) Planul de afaceri trebuie să conţină cel puţin următoarele: 
a) un plan de dezvoltare şi motivaţia economică a activităţii; 
b) o descriere detaliată a tuturor activităţilor, pe care solicitantul intenţionează să le 

efectueze; 
c) reguli şi proceduri pentru desfăşurarea activităţii care să cuprindă activitatea 

solicitantului, filialelor sale şi a agenţilor; 
d) identificarea riscurilor la care solicitantul este expus sau ar putea fi expus, care să 

cuprindă activitatea solicitantului, filialelor sale şi a agenţilor; 
e) bugetul estimativ pentru primii 3 ani de activitate financiară, bazat pe calcule realiste; 
f) resursele disponibile şi siguranţa acestora pentru desfăşurarea activităţii. 
4) datele şi, după caz, documentele referitoare la persoanele fizice care deţin participaţiune 

calificată sau referitoare la persoanele fizice cu care solicitantul are legături strînse, vor cuprinde 
următoarele:  

a) datele personale de identitate, cetăţenia şi domiciliul/reşedinţa; 
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile din ţara 

în care are stabilit domiciliul/stabilită reşedinţa; 
c) o declaraţie care certifică că: în ultimii doi ani nu a fost membru al unui organ de 

control/administrare sau partener al unei companii a cărei activitate a fost sistată din cauza 
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falimentului; nu a fost implicat în acţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, 
precum şi că nu a fost atras la răspundere penală într-un alt stat; 

d) certificatul privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional; 
e) în cazul în care acesta este o persoană împuternicită a unei persoane juridice - o copie 

certificată a deciziei organului competent cu privire la numirea sa într-o funcţie de conducere sau de 
supraveghere a societăţii de plată/societăţii emitente de monedă electronică/furnizorului de servicii 
poştale; 

f) o declaraţie privind originea fondurilor utilizate pentru contribuţiile aduse în schimbul 
acţiunilor subscrise/participaţiunilor, sau pentru achiziţionarea acestora; 

g) chestionarul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament. 
5) datele şi, după caz, documentele referitoare la persoanele juridice care deţin 

participaţiune calificată sau referitoare la persoanele juridice cu care solicitantul are legături strînse, 
vor cuprinde următoarele:  

a) extras din registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai tîrziu de o lună pînă la 
data depunerii declaraţiei sau alt document similar în cazul unui nerezident; 

b) o copie legalizată a contractului de constituire; 
c) o descriere detaliată a activităţii şi rapoartele financiare auditate de către auditorii externi 

pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada de existenţă, cu excepţia cazului în care este în curs de 
constituire; 

d) certificat cu privire la datoriile efective la împrumuturi (credite) cu indicarea datoriilor 
neonorate la data scadenţei ale persoanelor care deţin participaţiuni calificate sau persoanele cu care 
solicitantul are legături strînse, eliberat de băncile în care se deserveşte cu maximum 30 de zile 
înainte de prezentarea cererii; 

e) o declaraţie privind originea fondurilor utilizate pentru contribuţiile aduse în schimbul 
acţiunilor subscrise/participaţiunilor, sau pentru achiziţionarea acestora; 

f) date, documente şi declaraţii menţionate la lit. a)- f) din subpunctul 4) – cu privire la 
administratorul persoanei juridice respective; 

g) o copie legalizată a deciziei organului competent privind achiziţionarea 
acţiunilor/participaţiunilor în capitalul solicitantului; 

h) lista acţionarilor/asociaţilor persoanei juridice, precum şi structura şi distribuirea 
capitalului între acţionari/asociaţi; 

i) chestionarul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament. 



 

Anexa nr.2 
la Regulamentul cu privire la activitatea  

emitenţilor de monedă electronică şi  
prestatorilor de servicii de plată nebancari 

 
INFORMA ŢII CONTABILE 

 
Denumirea societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale:_______________________________________ 
Numărul  de identificare de stat al societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale (IDNO):______________ 
Perioada raportării :__________________ 
 

1. BILANŢUL CONTABIL  
Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorului 
Referinţe Valoarea, 

lei 
A B C 1 
1 ACTIVE PE TERMEN LUNG  rd.1.1 + rd.1.2 + rd.1.3 + rd.1.4  

1.1 Active nemateriale   
1.2 Active materiale pe termen lung   
1.3 Active financiare pe termen lung   
1.4 Alte active pe termen lung   
2 ACTIVE CURENTE                rd.2.1 + rd.2.2 + rd.2.3 + rd.2.4 + rd.2.5  

2.1   Stocuri de mărfuri şi materiale       
2.2 Creanţe pe termen scurt      
2.3 Investiţii pe termen scurt    
2.4  Mijloace băneşti   
2.5 Alte active curente   
3 TOTAL ACTIV rd.1 + rd.2  
4 CAPITAL PROPRIU     rd.4.1 + rd.4.2 + rd.4.3 + rd.4.4  

4.1 Capital statutar şi suplimentar       
4.2 Rezerve   
4.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)   
4.4 Capital secundar     
5 DATORII PE TERMEN LUNG rd.5.1 + rd.5.2  

5.1 Datorii financiare pe termen lung   
5.2 Datorii pe termen lung calculate     
6 DATORII  PE TERMEN SCURT   rd.6.1 + rd.6.2 + rd.6.3  

6.1 Datorii financiare pe termen scurt   
6.2 Datorii comerciale pe termen scurt   
6.3 Datorii pe termen scurt calculate     
7 TOTAL PASIV   rd.4 + rd.5 + rd.6  

 
2. RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 

Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorului Referinţe Valoarea, 
lei 

A B C 1 
1 Venituri din prestarea de servicii de plată rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + 

rd.8 + rd.9 
 

2 - Depuneri de numerar Art. 4 alin (1) pct. 1) din Lege*  
3 - Retrageri de numerar Art. 4 alin (1) pct. 2) din Lege*  
4 - Debitări directe Art. 4 alin (1) pct. 3)  lit. a) din Lege*  
5 - Operaţiuni de plată printr-un card de plată sau 

printr-un dispozitiv asemănător 
Art. 4 alin (1) pct. 3)  lit. b) din Lege*  

6 - Transferuri de credit 
 

Art. 4 alin (1) pct.3) lit. c) din Lege*   

7 - Emitere şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi 
a altor instrumente de plată 

Art. 4 alin (1) pct. 5) din Lege*  

8 - Remitere de bani                                     Art. 4 alin (1) pct.6) din Lege*  
9 - Operaţiuni de plată prin dispozitive de 

comunicaţie electronice, digitale sau 
informatice 

Art. 4 alin (1) pct.7) din Lege*  

10 Cheltuieli privind prestarea de servicii de plată          ∑ conturilor 711, 712, 713, 714  
11 Rezultatul din activitatea de prestare a  rd.1 –  rd.10  
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serviciilor de plată: profit (pierdere)   
12 Venituri din prestarea serviciilor operaţionale şi 

conexe 
Art. 25 alin (1) lit. a) din Lege*  

13 Cheltuieli din administrarea serviciilor 
operaţionale şi conexe 

Art. 25 alin (1) lit. a) din Lege*   

14 Rezultatul din activitatea de prestare a 
serviciilor operaţionale şi conexe: profit 
(pierdere)   

rd.12 –  rd.13  

15 Venituri din administrarea (operarea) sistemelor 
de plăţi 

Art. 25 alin (1) lit. b) din Lege*  

16 Cheltuieli privind administrarea (operarea) 
sistemelor de plăţi 

Art. 25 alin (1) lit. b) din Lege*   

17 Rezultatul din administrarea (operarea) 
sistemelor de plăţi: profit (pierdere)   

 rd.15 –  rd.16  

18 Venituri din activitatea de întreprinzător Art. 25 alin (1) lit. c) din Lege*  
19 Cheltuieli privind activitatea de întreprinzător Art. 25 alin (1) lit. c) din Lege*  
20 Rezultatul din activităţi de întreprinzător: 

profit (pierdere)   
rd.18 –  rd.19  

21 Rezultatul total din activitate : profit 
(pierdere)   

 rd.11 + rd.14 + rd.17 +  rd.20  

22 Venituri excepţionale  Contul 623   
23 Pierderi excepţionale                                       Contul 723  
24 Rezultatul excepţional: profit (pierdere)    rd.22 –  rd.23  
25 Rezultatul pînă la impozitare: profit (pierdere)  rd.21 +  rd.24  
26 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit                     Contul 731  
27 Rezultatul după impozitare: profit net 

(pierdere)   
 rd.25 + rd.26  

* Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică 
 

3. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorului Referinţe  Date 

A B C 1 
1. Fondurile depuse în conturile bancare  Art. 26 din Lege*   
2. Data cînd societatea de plată/furnizorul de servicii poștale a 

fost supusă ultima dată unei auditări  
  

3.  Numărul agenţilor   
4.   Numărul filialelor   
* Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică 
 

4. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROTEJAREA FONDURILOR 
Nr. 
d/o 

Denumirea băncii Codul băncii Valoarea, lei 

A B C 1 
1.    
2.    
…    
n    
 
                             Semnătură autorizată a administratorului                                          Semnătură autorizată 
                                        ............................................                                                    ............................................ 
                                        ............................................                                                    ............................................ 
                                   (numele, prenumele şi funcţia)                                                (numele, prenumele şi funcţia) 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       Întocmit 
                                                                                                                                       ............................................. 
                                                                                                                                (numele, prenumele şi telefonul) 
    Data raportării____________. 
 

 
 
 



 

Modul de întocmire a Raportului privind Informa țiile contabile 
de către societatea de plată/furnizorul de servicii poştale  

  
1.  Raportul este format din 4 tabele numerotate 1-4. 
2. Tabelul 1 este destinat indicării informaţiei aferente bilanţului contabil conform situaţiei 

existente la sfîrşitul perioadei de gestiune. 
 În coloana 1 se va indica valoarea în lei a activelor şi pasivelor. În cazul în care societatea de 
plată/furnizorul de servicii poștale nu are nimic de raportat pentru un anumit indicator, se va 
raporta valoarea 0 (zero).   

1) În rîndul 1 se va indica valoarea activelor pe termen lung prin însumarea valorilor din 
rîndurile 1.1-1.4; 

2) La rîndul 2 se va indica valoarea activelor curente prin însumarea valorilor din rîndurile 
2.1-2.5; 

3) La rîndul 3 se va indica valoarea activelor totale prin însumarea valorilor din rîndul 1 și 2; 
4) La rîndul 4 se va indica valoarea capitalului propriu prin însumarea valorilor din rîndurile 

4.1-4.4; 
5) La rîndul 5 se va indica valoarea datoriilor pe termen lung prin însumarea valorilor din 

rîndul 5.1 și 5.2; 
6) La rîndul 6 se va indica valoarea datoriilor pe termen scurt prin însumarea valorilor din 

rîndurile 6.1-6.3; 
7) La rîndul 7 se va indica valoarea indicatorului „Total pasiv” prin însumarea valorilor din 

rîndurile 4-6. 
3. Tabelul 2 este destinat indicării informaţiei aferente raportului de profit şi pierderi conform 

situaţiei existente la sfîrşitul perioadei de gestiune. 
În coloana 1 se va indica valoarea operaţiunilor  aferente serviciilor de plată prestate. În cazul 

în care societatea de plată/furnizorul de servicii poștale nu are nimic de raportat pentru un 
anumit indicator, se va raporta valoarea 0 (zero).   

1) În rîndul 1 se vor indica veniturile din prestarea de servicii de plată prin însumarea 
valorilor din rîndurile 2-9; 

2) La rîndul 2 se va indica valoarea depunerilor de numerar conform art. 4 alin. (1) pct. 1) din 
Lege; 

3) La rîndul 3 se va indica valoarea retragerilor de numerar conform art. 4 alin. (1) pct. 2) din 
Lege; 

4) La rîndul 4 se va indica valoarea debitărilor directe conform art. 4 alin. (1) pct. 3) lit. a) din 
Lege; 

5) La rîndul 5 se va indica valoarea operațiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un 
dispozitiv asemănător conform art. 4 alin. (1) pct. 3) lit. b) din Lege; 

6) La rîndul 6 se va indica valoarea transferurilor de credit conform art. 4 alin. (1) pct. 3) lit. 
c) din Lege; 

7) La rîndul 7 se va indica valoarea operațiunilor de emitere și/sau acceptare a cardurilor de 
plată și a altor instrumente de plată conform art. 4 alin. (1) pct. 5) din Lege; 

8) La rîndul 8 se va indica valoarea remiterilor de bani conform art. 4 alin. (1) pct. 6) din 
Lege; 

9) La rîndul 9 se va indica valoarea operațiunilor de plată prin dispozitive de comunicație 
electronice, digitale sau informatice conform art. 4 alin. (1) pct. 7) din Lege; 

10) La rîndul 10 se vor indica cheltuielile privind prestarea de servicii de plată prin însumarea 
Conturilor 711, 712, 713 și 714; 

11) La rîndul 11 se va indica Rezultatul din activitatea de prestare a serviciilor de plată ca 
diferența rîndului 1 și 10; 

12) La rîndul 12 se vor indica veniturile din prestarea serviciilor operaționale și conexe 
conform art. 25 alin. (1) lit. a) din Lege; 

13) La rîndul 13 se vor indica cheltuielile din administrarea serviciilor operaționale și conexe 
conform art. 25 alin. (1) lit. a) din Lege; 
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14) La rîndul 14 se va indica rezultatul din activitatea de prestare a serviciilor operaționale și 
conexe ca diferența dintre rîndul 12 și 13; 

15) La rîndul 15 se vor indica veniturile din administrarea (operarea) sistemelor de plăți 
conform art. 25 alin. (1) lit. b) din Lege; 

16) La rîndul 16 se vor indica cheltuielile din administrarea (operarea) sistemelor de plăți 
conform art. 25 alin. (1) lit. b) din Lege; 

17) La rîndul 17 se va indica rezultatul din administrarea (operarea) sistemelor de plăți ca 
diferența dintre rîndul 15 și 16; 

18) La rîndul 18 se vor indica veniturile din activitatea de întreprinzător conform art. 25 alin. 
(1) lit. c) din Lege; 

19) La rîndul 19 se vor indica cheltuielile din activitatea de întreprinzător conform art. 25 
alin. (1) lit. c) din Lege; 

20) La rîndul 20 se va indica rezultatul din activitatea de întreprinzător ca diferența dintre 
rîndul 18 și 19; 

21) La rîndul 21 se va indica rezultatul total din activitate prin însumarea rîndurilor 11, 14, 17 
și 20; 

22) La rîndul 22 se vor indica veniturile excepționale în baza Contului 623; 
23) La rîndul 23 se vor indica pierderile excepționale conform Contului 723; 
24) La rîndul 24 se va indica rezultatul excepțional ca diferența dintre rîndul 22 și 23; 
25) La rîndul 25 se va indica rezultatul pînă la impozitare prin însumarea rîndului 21 și 24; 
26) La rîndul 26 se vor indica cheltuielile privind impozitul pe venit conform Contului 731; 
27) La rîndul 27 se va indica rezultatul după impozitare prin însumarea rîndurilor 25 și 26. 
4. Tabelul 3 este destinat indicării informaţiilor suplimentare. 

 În coloana 1 se vor indica datele pentru fiecare indicator: 
1) La rîndul 1 se va indica valoarea în lei a fondurilor depuse în conturi bancare conform art. 

26 din Lege; 
2) La rîndul 2 se va indica data ultimei auditări externe a societății de plată/furnizorului de 

servicii poștale în formatul „zz.ll.aaaa”; 
3) La rîndul 3 se va indica numărul agenţilor definiți conform art. 3 din Lege. În cazul în care 

societatea de plată/furnizorul de servicii poștale nu are nimic de raportat, se va raporta valoarea 0 
(zero); 

4) La rîndul 4 se va indica numărul filialelor definite conform art. 3 din Lege. În cazul în care 
societatea de plată/furnizorul de servicii poștale nu are nimic de raportat, se va raporta valoarea 0 
(zero).   

5. Tabelul 4 este destinat indicării informaţiilor cu privire la protejarea fondurilor. 
1) În coloana A se indică numărul de ordine a fiecărei înregistrări. 
2) În coloana B se va indica denumirea oficială a băncii în care au fost plasate fondurile în 

vederea protejării acestora; 
3) În coloana C se va indica codul de identificare a băncii în care au fost plasate fondurile în 

vederea protejării acestora; 
4)  În coloana 1 se va indica valoarea fondurilor plasate în fiecare bancă conform 

prevederilor art. 26 din Lege. 
 



 

Anexa nr.3 
la Regulamentul cu privire la activitatea  

emitenţilor de monedă electronică şi  
prestatorilor de servicii de plată nebancari 

 
INFORMA ŢII CONTABILE 

 
Denumirea societăţii emitente de monedă electronică:_________________________________________ 
Numărul  de identificare de stat al societăţii emitente de monedă electronică (IDNO): ______________ 
Perioada raportării :__________________ 

 
1. BILANŢUL CONTABIL  

Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorului 
Referinţe Valoarea, 

lei 
A B C 1 
1 ACTIVE PE TERMEN LUNG  rd.1.1 + rd.1.2 + rd.1.3 + rd.1.4  

1.1 Active nemateriale   
1.2 Active materiale pe termen lung   
1.3 Active financiare pe termen lung   
1.4 Alte active pe termen lung   
2 ACTIVE CURENTE                rd.2.1 + rd.2.2 + rd.2.3 + rd.2.4 + rd.2.5  

2.1   Stocuri de mărfuri şi materiale       
2.2 Creanţe pe termen scurt      
2.3 Investiţii pe termen scurt    
2.4  Mijloace băneşti   
2.5 Alte active curente   
3 TOTAL ACTIV  rd.1 +  rd.2  
4 CAPITAL PROPRIU     rd.4.1 + rd.4.2 + rd.4.3 + rd.4.4  

4.1 Capital statutar şi suplimentar       
4.2 Rezerve   
4.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)   
4.4 Capital secundar     
5 DATORII PE TERMEN LUNG rd.5.1 + rd.5.2  

5.1 Datorii financiare pe termen lung   
5.2 Datorii pe termen lung calculate     
6 DATORII  PE TERMEN SCURT   rd.6.1 + rd.6.2 + rd.6.3  

6.1 Datorii financiare pe termen scurt   
6.2 Datorii comerciale pe termen scurt   
6.3 Datorii pe termen scurt calculate     
7 TOTAL PASIV   rd.4 + rd.5 + rd.6  

 
2. RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI                                                              

Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorului Referinţe 
Valoare, 

lei 
A B C 1 

1 Venituri din emiterea monedei electronice Art. 77 din Lege*  
2 Valoarea monedei electronice în circulaţie Art. 83 alin. (3) din  Lege*  
3 Venituri din prestarea de servicii de plată legate de 

emiterea monedei electronice 
Art. 88 alin (1) lit. a) din Lege* 
rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 
+ rd.10 + rd.11 

 

4 - Depuneri de numerar Art. 4 alin (1) pct. 1) din Lege*   
5 - Retrageri de numerar Art. 4 alin (1) pct. 2) din Lege*   
6 - Debitări directe Art. 4 alin (1) pct. 3) lit. a) din Lege*   
7 - Operaţiuni de plată printr-un card de plată sau 

printr-un dispozitiv asemănător 
Art. 4 alin (1) pct. 3)  lit. b) din Lege*   

8 - Transferuri de credit Art. 4 alin (1) pct.3) lit. c) din Lege*  
9 - Emitere şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a 

altor instrumente de plată 
Art. 4 alin (1) pct. 5) din Lege*  

10 - Remitere de bani                                     Art. 4 alin (1) pct.6) din Lege*  
11 - Operaţiuni de plată prin dispozitive de 

comunicaţie electronice, digitale şi informatice 
Art. 4 alin (1) pct.7) din Lege*  

12 Cheltuieli din activitatea aferentă monedei 
electronice 

Art. 77, art. 88 alin (1) lit. a) din  Lege 
* (∑ conturilor 711, 712, 713, 714) 

 



SP-2 

 

13 Rezultatul din activitatea aferentă monedei 
electronice: profit (pierdere)   

 rd.1 +  rd.3 –  rd.12  

14 Venituri din prestarea de servicii de plată care nu au 
legătură cu emiterea monedei electronice 

 rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 
+ rd.20 + rd.21 + rd.22 

 

15 - Depuneri de numerar Art. 4 alin (1) pct. 1) din Lege*  
16 - Retrageri de numerar Art. 4 alin (1) pct. 2) din Lege*  
17 - Debitări directe Art. 4 alin (1) pct. 3) lit. a) din Lege*  
18 - Operaţiuni de plată printr-un card de plată sau 

printr-un dispozitiv asemănător 
Art. 4 alin (1) pct. 3)  lit. b) din Lege*  

19 - Transferuri de credit 
 

Art. 4 alin (1) pct.3) lit. c) din Lege*  

20 - Emitere şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a 
altor instrumente de plată 

Art. 4 alin (1) pct. 5) din Lege*  

21 - Remitere de bani                                     Art. 4 alin (1) pct.6) din Lege*   
22 - Operaţiuni de plată prin dispozitive de 

comunicaţie electronice, digitale şi informatice 
Art. 4 alin (1) pct.7) din Lege*   

23 Cheltuieli privind prestarea de servicii de plată           ∑ conturilor 711, 712, 713, 714  
24 Rezultatul din activitatea de prestare a 

serviciilor de plată (care nu au legătură cu emiterea 
monedei electronice): profit (pierdere)   

rd.14 –  rd.23  

25 Venituri din prestarea serviciilor operaţionale şi 
conexe 

Art. 88 alin (1) lit. b) din Lege*  

26 Cheltuieli din prestarea serviciilor operaţionale şi 
conexe 

Art. 88 alin (1) lit. b) din Lege*   

27 Rezultatul din activitatea de prestare a 
serviciilor operaţionale şi conexe: profit 
(pierdere)   

rd.25 -  rd.26  

28 Venituri din administrarea (operarea) sistemelor de 
plăţi 

Art. 88 alin (1) lit. c) din Lege*  

29 Cheltuieli din administrarea (operarea) sistemelor 
de plăţi 

Art. 88 alin (1) lit. c) din Lege*   

30 Rezultatul din administrarea (operarea) 
sistemelor de plăţi: profit (pierdere)   

rd.28 – rd.29  

31 Venituri din activitatea de întreprinzător Art. 88 alin (1) lit. d) din Lege*  
32 Cheltuieli privind activitatea de întreprinzător Art. 88 alin (1) lit. d) din Lege*  
33 Rezultatul din activităţi de întreprinzător: profit 

(pierdere)   
rd.31 – rd.32  

34 Rezultatul total din activitate : profit (pierdere)    rd.13 +  rd.24 +  rd.27 +  rd.30+ rd.33  
35 Venituri excepţionale  Contul 623   
36 Pierderi excepţionale                                       Contul 723  
37 Rezultatul excepţional: profit (pierdere)   pct.35 – pct.36  
38 Rezultatul pînă la impozitare: profit (pierdere) rd.34 +  rd.37  
39 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit                     Contul 731  
40 Rezultatul după impozitare: profit net (pierdere)   rd.38 +  rd.39  
* Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică 

                              
  3. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorului Referinţe legale şi comentarii  Date 

A B C 1 
1. Valoarea sumelor depozitate în conturile bancare destinate 

protejării fondurilor  
Art. 26 din Lege*  

2. Pe parcursul perioadei de raportare capitalul reglementat al 
societăţii a fost mai mare sau egal cu capitalul reglementat 
necesar? (răspundeţi Da sau Nu) 

În cazul răspunsului „Nu” daţi 
explicaţii 

 

3. Pe parcursul perioadei de raportare, toate fondurile primite 
de la clienţi au fost supuse imediat procedurii de protejare? 
(răspundeţi Da sau Nu) 

În cazul răspunsului „Nu” daţi 
explicaţii 

 

4. Numărul conturilor de monedă electronică deschise de 
societate la sfîrşitul perioadei de raportare  
(de la iniţierea activităţii) 

  

5. Numărul tranzacţiilor efectuate cu moneda electronică    
6.  Numărul agenţilor   



 

7.   Numărul filialelor   
* Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică 
 

4. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROTEJAREA FONDURILOR 
Nr. 
d/o 

Denumirea băncii Codul băncii Valoarea, lei 

A B C 1 
1.    
2.    
…    
n    
               
   Semnătură autorizată  a administratorului                                                             Semnătură autorizată 
                               ............................................                                                    ............................................ 
                               ............................................                                                    ............................................ 
                                   (numele, prenumele şi funcţia)                                                (numele, prenumele şi funcţia) 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       Întocmit 
                                                                                                                                       ............................................. 
                                                                                                                                (numele, prenumele şi telefonul) 

    Data raportării____________. 
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Modul de întocmire a Raportului privind Informa țiile contabile 
de către societatea emitentă de monedă electronică 

  
1.  Raportul este format din 4 tabele numerotate 1-4. 
2. Tabelul 1 este destinat indicării informaţiei aferente bilanţului contabil conform situaţiei 

existente la sfîrşitul perioadei de gestiune. 
 În coloana 1 se va indica valoarea în lei a activelor şi pasivelor. În cazul în care societatea 
emitentă de monedă electronică nu are nimic de raportat pentru un anumit indicator, se va 
raporta valoarea 0 (zero).   

1) În rîndul 1 se va indica valoare activelor pe termen lung prin însumarea valorilor din 
rîndurile 1.1-1.4; 

2) La rîndul 2 se va indica valoarea activelor curente prin însumarea valorilor din rîndurile 
2.1-2.5; 

3) La rîndul 3 se va indica valoarea activelor totale prin însumarea valorilor din rîndul 1 și 2; 
4) La rîndul 4 se va indica valoarea capitalului propriu prin însumarea valorilor din rîndurile 

4.1-4.4; 
5) La rîndul 5 se va indica valoarea datoriilor pe termen lung prin însumarea valorilor din 

rîndul 5.1 și 5.2; 
6) La rîndul 6 se va indica valoarea datoriilor pe termen scurt prin însumarea valorilor din 

rîndurile 6.1-6.3; 
7) La rîndul se va indica valoarea indicatorului „Total pasiv” prin însumarea valorilor din 

rîndurile 4-6. 
3. Tabelul 2 este destinat indicării informaţiei aferente raportului de profit şi pierderi 

conform situaţiei existente la sfîrşitul perioadei de gestiune. 
În coloana 1 se va indica valoarea operaţiunilor  aferente serviciilor de plată prestate. În cazul 

în care societatea emitentă de monedă electronică nu are nimic de raportat pentru un anumit 
indicator, se va raporta valoarea 0 (zero).   

1) La rîndul 1 se vor indica veniturile din emiterea monedei electronice conform art. 77 din 
Lege; 

2) La rîndul 2 se va indica valoarea monedei electronice în circulație conform art. 83 alin. (3) 
din Lege; 

3) La rîndul 3 se vor indica veniturile din prestarea de servicii de plată  legate de emiterea 
monedei electronice prin însumarea valorilor din rîndurile 4-11; 

4) La rîndul 4 se va indica valoarea depunerilor de numerar conform art. 4 alin. (1) pct. 1) din 
Lege; 

5) La rîndul 5 se va indica valoarea retragerilor de numerar conform art. 4 alin. (1) pct. 2) din 
Lege; 

6) La rîndul 6 se va indica valoarea debitărilor directe conform art. 4 alin. (1) pct. 3) lit. a) din 
Lege; 

7) La rîndul 7 se va indica valoarea operațiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un 
dispozitiv asemănător conform art. 4 alin. (1) pct. 3) lit. b) din Lege; 

8) La rîndul 8 se va indica valoarea transferurilor de credit conform art. 4 alin. (1) pct. 3) lit. 
c) din Lege; 

9) La rîndul 9 se va indica valoarea operațiunilor de emitere și/sau acceptare a cardurilor de 
plată și a altor instrumente de plată conform art. 4 alin. (1) pct. 5) din Lege; 

10) La rîndul 10 se va indica valoarea remiterilor de bani conform art. 4 alin. (1) pct. 6) din 
Lege; 

11) La rîndul 11 se va indica valoarea operațiunilor de plată prin dispozitive de comunicație 
electronice, digitale sau informatice conform art. 4 alin. (1) pct. 7) din Lege; 

12) La rîndul 12 se vor indica cheltuielile din activitatea aferentă monedei electronice 
conform art. 77, art. 88 alin (1) lit. a) din Lege (suma Conturilor 711, 712, 713, 714); 

13) La rîndul 13 se va indica rezultatul din activitatea aferentă monedei electronice ca 
rezultatul dintre suma valorilor din rîndurile 1 și 3 și scăderea valorii indicate la rîndul 12; 



 

14) La rîndul 14 se vor indica veniturile din prestarea de servicii de plată care nu au legătură 
cu emiterea monedei electronice prin însumarea valorilor din rîndurile 15-22; 

15) La rîndul 15 se va indica valoarea depunerilor de numerar conform art. 4 alin. (1) pct. 1) 
din Lege; 

16) La rîndul 16 se va indica valoarea retragerilor de numerar conform art. 4 alin. (1) pct. 2) 
din Lege; 

17) La rîndul 17 se va indica valoarea debitărilor directe conform art. 4 alin. (1) pct. 3) lit. a) 
din Lege; 

18) La rîndul 18 se va indica valoarea operațiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-
un dispozitiv asemănător conform art. 4 alin. (1) pct. 3) lit. b) din Lege; 

19) La rîndul 19 se va indica valoarea transferurilor de credit conform art. 4 alin. (1) pct. 3) 
lit. c) din Lege; 

20) La rîndul 20 se va indica valoarea operațiunilor de emitere și/sau acceptare a cardurilor 
de plată și a altor instrumente de plată conform art. 4 alin. (1) pct. 5) din Lege; 

21) La rîndul 21 se va indica valoarea remiterilor de bani conform art. 4 alin. (1) pct. 6) din 
Lege; 

22) La rîndul 22 se va indica valoarea operațiunilor de plată prin dispozitive de comunicație 
electronice, digitale sau informatice conform art. 4 alin. (1) pct. 7) din Lege; 

23) La rîndul 23 se vor indica cheltuielile privind prestarea de servicii de plată;           
24) La rîndul 24 se va indica rezultatul din activitatea de prestare a serviciilor de plată (care 

nu au legătură cu emiterea monedei electronice)ca diferența rîndului 14 și 23; 
25) La rîndul 25 se vor indica veniturile din prestarea serviciilor operaționale și conexe 

conform art. 88 alin (1) lit. b) din Lege; 
26) La rîndul 26 se vor indica cheltuielile din administrarea serviciilor operaționale și conexe 

conform art. 88 alin (1) lit. b) din Lege; 
27) La rîndul 27 se va indica rezultatul din activitatea de prestare a serviciilor operaționale și 

conexe ca diferența dintre rîndul 25 și 26; 
28) La rîndul 28 se vor indica veniturile din administrarea (operarea) sistemelor de plăți 

conform art. 88 alin (1) lit. c) din Lege; 
29) La rîndul 29 se vor indica cheltuielile din administrarea (operarea) sistemelor de plăți 

conform art. 88 alin (1) lit. c) din Lege; 
30) La rîndul 30 se va indica rezultatul din administrarea (operarea) sistemelor de plăți ca 

diferența dintre rîndul 28 și 29; 
31) La rîndul 31 se vor indica veniturile din activitatea de întreprinzător conform art. 88 alin 

(1) lit. d) din Lege; 
32) La rîndul 32 se vor indica cheltuielile din activitatea de întreprinzător conform art. 88 alin 

(1) lit. d ) din Lege; 
33) La rîndul 33 se va indica rezultatul din activitatea de întreprinzător ca diferența dintre 

rîndul 31 și 32; 
34) La rîndul 34 se va indica rezultatul total din activitate prin însumarea rîndurilor 13, 24, 

27, 30 și 33; 
35) La rîndul 35 se vor indica veniturile excepționale în baza Contului 623; 
36) La rîndul 36 se vor indica pierderile excepționale conform Contului 723; 
37) La rîndul 37 se v aindica rezultatul excepțional ca diferența dintre rîndul 35 și 36; 
38) La rîndul 38 se va indica rezultatul pînă la impozitare prin însumarea rîndurilor 34 și 37; 
39) La rîndul 39 se vor indica cheltuielile privind impozitul pe venit conform Contului 731; 
40) La rîndul 40 se va indica rezultatul după impozitare prin însumarea rîndurilor 38 și 39. 

4. Tabelul 3 este destinat indicării informaţiilor suplimentare. 
 În coloana 1 se vor indica datele pentru fiecare indicator: 

1) La rîndul 1 se va indica valoarea în lei a fondurilor depuse în conturi bancare conform art. 
26 din Lege; 

2) La rîndul 2 se va indica dacă pe parcursul perioadei de raportare capitalul reglementat a 
fost mai mare sau egal cu capitalul reglementat necesar. În cazul răspunsului „Nu” se vor indica 
și explicațiile; 
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3) La rîndul 3 se va indica dacă toate fondurile primite de la clienţi au fost supuse imediat 
procedurii de protejare. În cazul răspunsului „Nu” se vor indica și explicațiile; 

4) La rîndul 4 se va indica numărul conturilor de monedă electronică deschise la  sfîrşitul 
perioadei de raportare de la iniţierea activităţii; 

5) La rîndul 5 se va indica numărul tranzacţiilor efectuate cu moneda electronică în perioada 
de raportare; 

6) La rîndul 6 se va indica numărul agenţilor definiți conform art. 3 din Lege. În cazul în care 
societatea emitentă de monedă electronică nu are nimic de raportat, se va raporta valoarea 0 
(zero); 

7) La rîndul 7 se va indica numărul filialelor definite conform art. 3 din Lege. În cazul în care 
societatea emitentă de monedă electronică nu are nimic de raportat, se va raporta valoarea 0 
(zero). 

5. Tabelul 4 este destinat indicării informaţiilor cu privire la protejarea fondurilor. 
1) În coloana A se indică numărul de ordine a fiecărei înregistrări. 
2) În coloana B se va indica denumirea oficială a băncii în care au fost plasate fondurile în 

vederea protejării acestora; 
3) În coloana C se va indica codul de identificare a băncii în care au fost plasate fondurile în 

vederea protejării acestora; 
4)  În coloana 1 se va indica valoarea fondurilor plasate în fiecare bancă conform prevederilor 

art. 26 din Lege. 
 



 

Anexa nr.4 
la Regulamentul cu privire la activitatea  

emitenţilor de monedă electronică şi  
prestatorilor de servicii de plată nebancari 

 
CHESTIONAR 

pentru administratorii 
societăţilor de plată/furnizorilor de servicii po ştale/ 

societăţilor emitente de monedă electronică 
 

 1. Denumirea, adresa sediului societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente 
de monedă electronică sau altei entităţi şi numărul de identificare de stat (IDNO).  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    
2. Elementele de identificare ale administratorului societăţii de plată/furnizorului de servicii 

poştale/societăţii emitente de monedă electronică. 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  

Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul/reşedinţa.  
Pentru persoana juridică, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de identificare 
de stat (IDNO). 

3. Funcţia pe care o veţi exercita în cadrul societăţii de plată/furnizorului de servicii 
poştale/societăţii emitente de monedă electronică. Se va prezenta şi o descriere a atribuţiilor şi 
responsabilităţilor aferente acesteia.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    
4.  În exercitarea atribuţiilor Dvs veţi urma instrucţiunile unei alte persoane fizice sau juridice din 

afara societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă 
electronică? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    
    
    
5.  Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană ce deţine o participaţiune 

calificată la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a Moldovei, Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare? Dacă 
răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
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    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    
6.  Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea 

şi administrarea activităţii la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a 
Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare ori de o autoritate de supraveghere cu 
atribuţii similare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    
7. (În cazul persoanei juridice) Sunteţi o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională 

a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare ori de o autoritate de supraveghere cu 
atribuţii similare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
 8. Aţi fost membru a unui organ de control/administrator sau partener al unei companii a cărei 

activitate a fost sistată din cauza falimentului? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii 
complete.  

      ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 
9. Aţi fost implicat în acţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului sau aţi fost tras la 

răspundere penală într-un alt stat? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  
      ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
 

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt 
complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca 
Naţională a Moldovei ar trebui înştiinţată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naţionale a 
Moldovei orice modificare privind informaţiile furnizate.  

 
 
    Data ........................  
 

Numele şi prenumele 
......................................... 
Funcţia (dacă este cazul) 

................................................ 
 
     Semnătura şi ştampila (dacă este cazul)  



 

    .................................................................  
     (Pentru persoanele juridice vor semna persoanele împuternicite)  

 
Chestionarul va fi completat de fiecare administrator al societăţii de plată/furnizorului de 
servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică. În cazul în care aceasta este persoană 
juridică, chestionarul va fi completat şi de persoana împuternicită, desemnată să asigure 
conducerea şi administrarea societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente 
de monedă electronică.  

 
Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel 
încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii acestora.  
Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.  
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Anexa nr.5 
la Regulamentul cu privire la activitatea  

emitenţilor de monedă electronică şi  
prestatorilor de servicii de plată nebancari 

 
CHESTIONAR 

pentru persoanele care deţin participa ţiuni calificate în societatea de plată/ 
furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică 

 
   1. Elementele de identificare ale persoanei care deţine participaţiuni calificate: 
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
       Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul/reşedinţa.  

Pentru persoana juridică, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de identificare 
de stat (IDNO).  

 
2.  Precizaţi numărul şi tipul acţiunilor/participaţiunilor, valoarea acestora, cota de participare la 

capitalul social al societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de 
monedă electronică şi drepturile de vot.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    

3. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupere pasivă sau activă, spălare de bani, terorism, 
infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, 
delapidarea averii străine, evaziune fiscală, trafic de influenţă, declaraţie mincinoasă, 
infracţiuni din domeniul financiar-bancar sau privind protecţia consumatorilor? Dacă 
răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
   

4. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este 
afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    

5. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 3? Dacă 
răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  



 

    
6. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 3? Dacă 

răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    

7. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni administrative pentru 
nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de 
asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, 
furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    

8. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni aplicate de orice organ de 
reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este 
afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    
9. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană ce deţine o participaţiune 

calificată la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a Moldovei, Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare? Dacă 
răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    
10. Aţi exercitat funcţii de conducere şi/sau de administrare a activităţii unei entităţi reglementate 

şi supravegheate de Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, ori de 
o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi 
detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calităţii respective.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    
11. (În cazul persoanei juridice) Sunteţi o entitate reglementată şi supravegheată de Banca 

Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare ori de o autoritate de 
supraveghere cu atribuţii similare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
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    ...............................................................................................................................  
    ...............................................................................................................................  
     
Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt 
complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca 
Naţională a Moldovei ar trebui înştiinţată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naţionale a 
Moldovei orice modificare privind informaţiile furnizate.  

 
 
    Data ........................  
 
 

    Numele şi prenumele 
......................................... 
Funcţia (dacă este cazul) 

................................................  
 
 
    Semnătura şi ştampila (dacă este cazul)  
    ...............................................................  
    (Pentru persoanele juridice vor semna persoanele împuternicite)  
 
 
Chestionarul va fi completat de persoana care deţine participaţiune calificată, direct sau indirect, în 
societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică. Este 
obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să 
poată fi efectuată evaluarea calităţii persoanei care deţine participaţiune calificată.  

  Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa nr. 6 
la Regulamentul cu privire la activitatea  

emitenţilor de monedă electronică şi  
prestatorilor de servicii de plată nebancari 

 
 

Calculul capitalului reglementat al societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale 
 

Nr.d/o Indicator Referin ţe Valoarea, lei 
A B C 1 
1. Valoarea totală a 

plăților 
Valoarea totală a operațiunilor de plată 

executate în anul precedent  
 

2. Valoarea plăţilor  
(„VP”) 

1/12 din valoarea totală a operaţiunilor de 
plată executate în anul precedent 
(conform art. 13 din Lege), rd.1/12 

 

3. 4% din tranşa de VP 
pînă la 87,5 milioane 

lei  

„a”  

4. 2,5% din tranşa de 
VP peste 87,5 

milioane lei şi pînă la 
175 milioane lei  

„b”  

5. 1% din tranşa de VP 
peste 175 milioane lei 

şi pînă la 1750 
milioane lei 

„c”  

6. 0,5% din tranşa de 
VP peste 1750 

milioane lei şi pînă la 
4375 milioane lei  

„d”  

7. 0,25% din tranşa de 
VP peste 4375 
milioane lei  

„e”  

8. „k” conform art. 13 din Lege: 
0,5 – în cazul în care societatea de plată 
prestează numai serviciul de plată 
menţionat la art.4 alin.(1) pct.6) din Lege  
0,8 – în cazul în care societatea de plată 
prestează numai serviciul de plată 
menţionat la art.4 alin.(1) pct.7) din Lege  
1 – în cazul în care societatea de plată 
prestează oricare dintre serviciile de plată 
menţionate la art.4 alin.(1) pct.1)–3), 5) 
sau toate serviciile permise societăţii de 
plată conform art.7 alin.(4) din Lege 

 

9. Capitalul reglementat (rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7) x rd.8  
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Modul de întocmire a Raportului privind Calculul capitalului reglementat  
de către societatea de plată/furnizorul de servicii poştale  

  
1. Raportul este destinat indicării informaţiei aferente valorii necesare a capitalul 

reglementat al societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale. 
2. În coloana 1 se va indica valoarea pentru fiecare indicator. În cazul în care societatea de 

plată/furnizorul de servicii poștale nu are nimic de raportat pentru un anumit indicator, se va 
raporta valoarea 0 (zero).   

1) În rîndul 1 se va indica valoarea totală a operațiunilor de plată executate în anul 
precedent; 

2) În rîndul 2 se va indica valoarea plăților; 
3) În rîndul 3 se va indica valoarea pentru care s-a luat în calitate de referință „a”; 
4) În rîndul 4 se va indica valoarea pentru care s-a luat în calitate de referință „b”; 
5) În rîndul 5 se va indica valoarea pentru care s-a luat în calitate de referință „c”; 
6) În rîndul 6 se va indica valoarea pentru care s-a luat în calitate de referință „d”; 
7) În rîndul 7 se va indica valoarea pentru care s-a luat în calitate de referință „e”; 
8) În rîndul 8 se va indica valoarea coeficientului „k” selectat la determinarea capitalului 

reglementat; 
9) În rîndul 9 se va indica rezultatul calculării capitalului reglementat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa nr. 7 
la Regulamentul cu privire la activitatea  

emitenţilor de monedă electronică şi  
prestatorilor de servicii de plată nebancari 

 
Calculul capitalului reglementat al societăţii emitente de monedă electronică 

 
Nr.d/o Indicator Referin ţe Valoarea, lei 

A B C 1 
1. Valoarea capitalului reglementat (CR)  pentru activitatea de emitere a monedei electronice 

1.1. Valoarea medie a monedei 
electronice în circulaţie 

conform art. 83 alin. (3) din Lege  

1.2. CR rd.1.1 x 2%    
2. Valoarea CR  pentru activităţile ce nu au legătură cu moneda electronică 

2.1. Valoarea totală a plăţilor Valoarea totală a operațiunilor de 
plată executate în anul precedent 

 

2.2. Valoarea plăţilor  
(„VP”) 

1/12 din valoarea totală a 
operaţiunilor de plată executate în 
anul precedent (conform art. 13 din 
Lege) 

 

2.3. 4% din tranşa de VP pînă la 
87,5 mln. lei  

„a”  

2.4. 2,5% din tranşa de VP peste 
87,5 milioane lei şi pînă la 175 

milioane lei  

„b”  

2.5. 1% din tranşa de VP peste 175 
milioane lei şi pînă la 1750 

milioane lei  

„c”  

2.6. 0,5% din tranşa de VP peste 
1750 milioane lei şi pînă la 

4375 milioane lei  

„d”   

2.7. 0,25% din tranşa de VP peste 
4375 milioane lei  

„e”   

2.8. „k” conform art. 13 din Lege: 
0,5 – în cazul în care societatea de 
plată prestează numai serviciul de 
plată menţionat la art.4 alin.(1) pct.6) 
din Lege  
0,8 – în cazul în care societatea de 
plată prestează numai serviciul de 
plată menţionat la art.4 alin.(1) pct.7) 
din Lege  
1 – în cazul în care societatea de 
plată prestează oricare dintre 
serviciile de plată menţionate la art.4 
alin.(1) pct.1)–3), 5) sau toate 
serviciile permise societăţii de plată 
conform art.7 alin.(4) din Lege 

 

2.9. CR (rd.2.3 + rd.2.4 + rd.2.5 + rd.2.6 + 
rd.2.7) x rd.2.8 

 

3. Valoarea totală a CR rd.1.2 + rd.2.9  
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Modul de întocmire a Raportului privind Calculul capitalului reglementat  
de către societatea emitentă de monedă electronică 

  
1. Raportul este destinat indicării informaţiei aferente valorii necesare a capitalul 

reglementat al societăţii emitente de monedă electronică. 
2. În coloana 1 se va indica valoarea pentru fiecare indicator. În cazul în care societatea 

emitentă de monedă electronică nu are nimic de raportat pentru un anumit indicator, se va 
raporta valoarea 0 (zero).   

1) În rîndul 1.1 se va indica valoarea medie a monedei electronice în circulație; 
2) În rîndul 1.2 se va indica valoarea capitalului reglementat pentru activitatea de emitere a 

monedei electronice; 
3) În rîndul 2.1 se va indica valoarea totală a operațiunilor de plată executate în anul 

precedent; 
4) În rîndul 2.2 se va indica valoarea plăților; 
5) În rîndul 2.3 se va indica valoarea pentru care s-a luat în calitate de referință „a”; 
6) În rîndul 2.4 se va indica valoarea pentru care s-a luat în calitate de referință „b”; 
7) În rîndul 2.5 se va indica valoarea pentru care s-a luat în calitate de referință „c”; 
8) În rîndul 2.6 se va indica valoarea pentru care s-a luat în calitate de referință „d”; 
9) În rîndul 2.7 se va indica valoarea pentru care s-a luat în calitate de referință „e”; 
10) În rîndul 2.8 se va indica valoarea coeficientului „k” selectat la determinarea capitalului 

reglementat; 
11) În rîndul 2.9 se va indica rezultatul calculării capitalului reglementat pentru activităţile 

ce nu au legătură cu moneda electronică; 
12) În rîndul 3 se va indica valoarea totală a capitalului reglementat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


