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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna august 2012 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 30 august 2012 au constituit 2,231.64 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 137.29 mil. dolari SUA în comparaţie cu 31 iulie 2012 când acestea au 

constituit 2,094.35  mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

- efectuarea intervenţiilor pe piaţa valutară internă sub formă de cumpărări de valută       

– 115.92  mil. dolari SUA; 

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

raport cu dolarul SUA – 23.53 mil. dolari SUA; 

- intrările aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate                  

- 5.59 mil. dolari SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 3.59 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.52 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 – 9.56 mil. dolari 

SUA; 

- plăţile externe ale Ministerului Finanţelor al  Republicii Moldova – 2.22 mil. dolari 

SUA; 

- plăţile nete efectuate din ordinul Directoratului Liniei de Credit pe lângă Ministerul 

Finanţelor al Republicii Moldova – 0.08 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

  

Sold la 31 

iulie 2012 

Sold la 30 

august 2012 

Modificarea în 

august 2012 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2011 

Activele oficiale de 

rezervă 
2,094,345.86 2,231,642.12 137,296.26 266,317.56 

Activele externe nete 1,705,585.18 1,839,864.14 134,278.96 201,833.22 

Rezervele internaţionale 

nete * 
1,862,836.66 1,975,001.09 112,164.43 223,241.50 

* Calculate la curs fix în conformitate cu prevederile Memorandumului tehnic de înţelegere semnat cu Fondul 

Monetar Internaţional. 

 
 

 

Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 

 

 
 

 

 


