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Informa ţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna iunie 2012 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 29 iunie 2012 au constituit 2,058.97 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 15.97 mil. dolari SUA în comparaţie cu 31 mai 2012 când acestea au 

constituit 2,043.00 mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

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

– 20.30  mil. dolari SUA; 

- aurul primit din Fondul de stat al metalelor preţioase şi pietrelor preţioase pentru 

majorarea capitalului autorizat al BNM, în conformitate cu Legea nr. 119 din 24.05.2012 privind 

modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012, în vigoare din 22.06.2012  -  3.38 mil. USD; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 1.86 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.69 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 – 6.90 mil. dolari 

SUA; 

- alte plăţi externe – 1.93 mil. dolari SUA; 

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

raport cu dolarul SUA – 0.77 mil. dolari SUA; 

- ieşirile aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate                  

- 0.38 mil. dolari SUA. 

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

Finanţelor al Republicii Moldova – 0.28 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 
 

  

Sold la 31 mai 
2012 

Sold la 29 
iunie 2012 

Modificarea în 
iunie 2012 

Modificarea 
cumulativă de la 

finele anului 2011 

Activele oficiale de 
rezervă 

2,043,001.38 2,058,966.04 15,964.66 93,641.48 

Activele externe nete 1,647,353.28 1,668,245.20 20,891.92 30,214.28 

Rezervele internaţionale 
nete * 

1,795,619.38 1,815,851.34 20,231.96 64,091.75 

*  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 
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