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Informa ţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna aprilie 2012 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 27 aprilie 2012 au constituit 2,114.00 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 40.39 mil. dolari SUA în comparaţie cu 30 martie 2012 când acestea au 

constituit 2,073.61 mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

- primirea de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a granturilor de la 

Comisia Europeană în sumă de 44.68 mil. USD (echivalentul a 34.14 mil. EUR); 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.48 mil. dolari SUA; 

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

raport cu dolarul SUA – 1.97 mil. dolari SUA; 

- intrările nete la conturile Directoratului Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor 

al Republicii Moldova în sumă de 0.88 mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 0.27 mil. dolari 

SUA;  

- alte încasări – 0.47 mil. dolari SUA. 

 

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

condiţionată de: 

 
- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 7.81 mil. dolari 

SUA; 

- alte plăţi externe – 2.55 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 
 
  

Sold la 30 
martie 2012 

Sold la 27 
aprilie 2012 

Modificarea în 
aprilie 2012 

Modificarea 
cumulativă de la 

finele anului 2011 
Activele oficiale de 
rezervă 2,073,608.59 2,113,999.72 40,391.13 148,675.16 

Activele externe nete 
1,667,269.93 1,706,717.07 39,447.14 68,686.14 

Rezervele internaţionale 
nete  1,750,915.02 1,792,916.49 42,001.47 41,156.91 
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