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Statistici privind sistemul de plăți, trimestrul III 2015
Prezentarea sumară a statisticii utilizării instrumentelor de plată, sistemelor de deservire bancară la distanță și
sistemului automatizat de plăți interbancare.

Transferul de credit
Tabelul cuprinde toate operațiunile de transfer de credit (inclusiv transferul de credit programat și cel la o
dată viitoare a plății) efectuate în moneda națională de către clienții prestatorilor de servicii de plată. Raportul
nu include transferurile de credit inițiate și efectuate de prestatorii de servicii de plată în nume și pe cont
propriu.
Perioada
tr. 3/2015

A

1

1. Numărul operațiunilor de transfer de credit
4,215,258
Inclusiv:

1.1 operațiuni inițiate pe suport hîrtie

2,216,440

1.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanță

1,998,818

2. Valoarea operațiunilor de transfer de credit, mii lei
110,967,980.30
Inclusiv:

2.1 operațiuni inițiate pe suport hîrtie

46,761,730.32

2.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanță

64,206,249.98

Debitarea directă
Tabelul cuprinde operațiunile de debitare directă (raportate în contextul Instrucțiunii cu privire la raportarea
datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014) efectuate în
moneda națională.
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Perioada
tr. 3/2015

A

1

1. Numărul operațiunilor de debitare directă

14,180

2. Valoarea operațiunilor de debitare directă, mii lei

5,151.56

3. Numărul plătitorilor

1,930

Sistemele de deservire bancară la distanță
Tabelul cuprinde operațiunile de plată în moneda națională și în valută efectuate de utilizatori prin
intermediul diferitelor tipuri de sisteme de deservire bancară la distanță deﬁnite conform Regulamentului
privind utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță, HCA al BNM nr. 376 din 15.12.2005.
Perioada
tr. 3/2015

A

1

1. Numărul operațiunilor

2,187,726

2. Valoarea operațiuni, mii lei

87,014,902.27

3. Numărul deținătorilor înregistrați

485,252

4. Numărul deținătorilor activi

63,190

Cardurile de plată
Tabelul cuprinde plățile fără numerar cu carduri de plată, emise în Republica Moldova..
Perioada
tr. 3/2015

A

1

1. Numărul plăților fără numerar cu carduri, emise în RM
2,253,698
Inclusiv:
2

1.1 operațiuni cu cardurile de debit

2,115,280

1.2 operațiuni cu cardurile de credit

138,418

2. Valoarea plăților fără numerar cu carduri, emise în RM, mii lei
1,212,374.6
Inclusiv:

2.1 operațiuni cu cardurile de debit

1,138,996.6

2.2 operațiuni cu cardurile de credit

73,378.0

Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI)
Perioada
tr.3/2015

A

1

Numărul participanților la SAPI

19

Disponibilitatea SAPI pentru participanți, %

100

1. Numărul plăților decontate prin intermediul SAPI, mii plăți
3,347.4
Inclusiv:

1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază brută în timp real)

282.3

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă)

3,065.1

2. Valoarea plăților decontate prin intermediul SAPI, mii lei
68,714,752.7
Inclusiv:

2.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază brută în timp real)

55,926,640.1

2.2 SCDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă)

12,788,112.6

1. SDBTR - sistemul de decontare pe bază brută în timp real, destinat prelucrării plăților urgente și de mare
valoare; SCDN - sistemul de compensare cu decontare pe bază netă, destinat procesării plăților de mică
valoare..
2. În tabel sînt reﬂectate transferurile inițiate de către participanți în numele clienților și transferurile inițiate
3

de către participanți în nume și pe cont propriu către buget sau clienții altor participanți.

Statistică: Indicatorii activităţii în cadrul sistemului de plăţi cu cardurile de plată din Republica Moldova [1]
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