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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna martie 2012 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 31 martie 2012 au constituit 2,073.61 mil. dolari 

SUA, în scădere cu 17.26 mil. dolari SUA în comparaţie cu 29 februarie 2012 când acestea au 

constituit 2,090.87 mil. dolari SUA.  

 

Micşorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

- deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în 

raport cu dolarul SUA – 10.48 mil. dolari SUA; 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 6.24 mil. dolari 

SUA; 

- alte plăţi externe – 2.52 mil. dolari SUA; 

- plăţi efectuate din ordinul Directoratului Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor 

al Republicii Moldova în sumă de 1.37 mil. USD. 

 

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

condiţionată de: 

    -   veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.40 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.95 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 
  Sold la 29 

februarie 

2012 

Sold la 31 

martie 2012 

Modificarea în 

martie 2012 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2011 

Activele oficiale de 

rezervă 2,090,869.64 2,073,608.59 -17,261.05 108,284.03 

Activele externe nete 
1,682,148.38 1,667,269.93 -14,878.45 29,239.01 

Rezervele internaţionale 

nete  1,759,167.83 1,750,915.02 -8,252.81 -844.57 

 
 
 

 

Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 
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