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                                                    Informaţie  

       privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna februarie 2010  

 

 

 Activele oficiale de rezervă la data de 26 februarie 2010 s-au cifrat la nivelul de 1465.26 

mil. dolari SUA, în creştere cu 0.90 mil. dolari SUA în comparaţie cu 29 ianuarie 2010 când 

acestea au constituit 1464.36 mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă  a fost determinată de următorii factori:  

- primirea de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) a creditului în cadrul 

facilităţii ECF (Extended Credit Facility) în sumă de 61.38 mil. USD 

(echivalentul a 40.00 mil. DST);  

- primirea de la FMI a creditului în cadrul facilităţii EFF (Extended Fund Facility) 

în sumă de 31.08 mil. USD (echivalentul a 20.00 mil. XDR);  

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 1.40 mil. dolari SUA; 

- alte venituri – 0.87 mil. dolari SUA. 

       

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, micşorarea activelor oficiale de rezervă a fost 

condiţionată de: 

-          efectuarea intervenţiilor pe piaţa valutară internă sub formă de vânzări de valută  –     

39.09 mil. dolari SUA; 

- deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare 

în raport cu dolarul SUA –  38.75 mil. dolari SUA; 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 12.56 mil. 

dolari SUA; 

-    plăţi nete aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate – 

1.54 mil. dolari SUA; 

- alte plăţi externe  – 1.89 mil. dolari SUA. 
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Tabelul1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

  

Sold la 29 

ianuarie 2010 

Sold la 26 

februarie 

2010 

Modificarea în 

februarie 2010 

Modificarea 

cumulativă de la 

începutul anului 

2010 

Activele oficiale de 

rezervă 1,464,359.86 1,465,256.96 897.10 -14,997.40 

Activele externe nete 
1,312,973.15 1,287,322.69 -25,650.46 -39,588.11 

Rezervele internaţionale 

nete
1
 1,333,489.24 1,346,027.53 12,538.29 5,043.97 

 

 
Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 
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1 Calculate la cursul de program conform Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare pentru 

2010-2012 din 14 ianuarie 2010 semnat cu FMI. 
 

 

 


