
 
 

  
  

Anexa nr.1 
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  

de către băncile din Republica Moldova  
a informaţiei aferente activităţilor lor  

 
Informa ţie privind activitatea economico-financiară 

a ____________________ 
(denumirea băncii) 

la situaţia __________________ 20_ 
   

Denumirea indicatorilor 
U/M Normativ  De facto 

Nr. 
crt. 

luna 
gestionară 

luna 
precedentă 

celei 
gestionare 

anul 
precedent 

celui 
gestionar 

I. CAPITAL 
1.1 Capitalul social mil. lei ≥100    
1.2 Capitalul de gradul I mil. lei ≥200    
1.3 Capitalul normativ total (CNT) mil. lei     

1.4 Active ponderate la risc mil. lei     
1.5 Suficienţa capitalului ponderat la risc  % ≥16%    
1.6 Capital de gradul I / Active ponderate la risc  %     
1.7 Capitalul normativ total / Total active %     
1.8 Mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru 

pierderi la active şi angajamente condiţionale 1 
mil. lei  

   

1.9 Nivelul de afectare a capitalului 2 %     
1.10 Total datorii / Total capital       
1.11 Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncii %     

II. ACTIVE 
2.1 Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii 

Naţionale a Moldovei (suma de bază) 3 
mil. lei  

   

2.2 Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază)4 mil. lei     
2.3 Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii 

Naţionale a Moldovei (suma de bază) /CNT 
  

   

2.4 Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) 
/CNT 

  
   

2.5 Soldul datoriei la credite (suma de bază) mil. lei     
2.6 Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) mil. lei     
2.7 Soldul datoriei la credite neperformante (suma de 

bază)/CNT 
%  

   

2.8 Soldul datoriei la credite neperformante net (suma de 
bază)/CNT 5 

%  
   

2.9 Soldul datoriei la credite neperformante (suma de 
bază)/Soldul datoriei la credite (suma de bază) 

%  
   

2.10 Soldul activelor neperformante nete, inclusiv credite/CNT6 %     
2.11 Suma reducerilor calculate pentru pierderi la active şi 

angajamente condiţionale 
mil. lei  

   

2.12 Suma reducerilor pentru pierderi din deprecieri formate la 
active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamentele 
condiţionale, conform Standardelor Internaţionale de 
Raportare Financiară  

mil. lei  

   

2.13 Suma reducerilor calculate pentru soldul datoriei la credite 
(suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) 

%  
   

2.14 Total credite expirate 7 mil. lei     
2.15 Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă / 

Valoarea medie lunară a activelor 8 
%  

   

2.16 Soldul datoriei la credite în valută străină (suma de bază) / %     



  
 

   
 

Soldul datoriei la credite (suma de bază) 
2.17 Soldul datoriei la credite acordate nerezidenților (suma de 

bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) 
%  

   

2.18 Total active / Total capital      
2.19 Suma totală a expunerilor „mari”/CNT ori ≤5     
2.20 Suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane 

minus reducerile pentru pierderi la credite şi provizioanele 
la angajamentele condiţionale respective / Suma 
portofoliului total al creditelor băncii şi angajamentelor 
condiţionale la zece persoane 9  

% ≤ 30 

   

2.21 Total expuneri faţă de persoanele afiliate / Capitalul de 
gradul I 

% ≤20 
   

2.22 Soldul datoriei la credite, suma de bază / Soldul depozitelor 
(suma de bază) 

  
   

2.23 Soldul datoriei la credite, suma de bază pe tipuri de 
debitori: 
- Persoane juridice rezidente, inclusiv persoane fizice 

care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de 
activitate 

- Persoane juridice nerezidente, inclusiv persoane fizice 
care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de 
activitate 

- Persoane fizice rezidente 
- Persoane fizice nerezidente 

mil lei 

 

   

2.24 Soldul datoriei la credite, suma de bază pe tipuri de 
monede: 
- acordate în MDL 
- acordate în USD (echivalentul în lei) 
- acordate în EUR (echivalentul în lei) 
- acordate în alte valute străine (echivalentul în lei) 

mil lei 

 

   

2.25 Imobilizări corporale / CNT % ≤50    
2.26 Imobilizări corporale şi cote de participare / CNT % ≤100    

III. VENITURI ȘI PROFITABILITATE 
3.1 Rentabilitatea activelor (ROA)10 %     
3.2 Rentabilitatea capitalului (ROE) 11 %     
3.3 Venitul net aferent dobânzilor / Total venit %     
3.4 Cheltuieli neaferente dobânzilor / Total venit 12 %     
3.5 Venitul din dobânzi /Valoarea medie a activelor  

generatoare de dobândă 13 
%  

   

3.6 Marja netă a dobânzii (MJDnet) 14 %     
3.7 Indicele eficienţei (Ief) 15 %     

IV. LICHIDITATE 
4.1 Principiul I - Lichiditatea pe termen lung 16  ≤ 1    
4.2 Principiul II - Lichiditatea curentă 16 % ≥ 20    
4.3 Soldul activelor lichide / Soldul depozitelor persoanelor 

fizice (suma de bază) 
%  

   

4.4 Soldul depozitelor persoanelor fizice (suma de bază) / 
Soldul depozitelor (suma de bază) 

%  
   

4.5 Soldul depozitelor persoanelor juridice, cu excepţia băncilor 
(suma de bază) / Soldul depozitelor (suma de bază) 

%  
   

4.6 Soldul depozitelor în valută străină (suma de bază) / Soldul 
depozitelor (suma de bază) 

%  
   

4.7 Mijloace băneşti datorate băncilor, cu excepţia celor de la 
Banca Naţională a Moldovei (suma de bază) 17 

mil. lei  
   

4.8 Mijloace băneşti datorate băncilor străine (suma de bază)18 mil. lei     
4.9 Mijloace băneşti datorate băncilor, cu excepţia celor de la 

Banca Naţională a Moldovei (suma de bază) /CNT 
  

   



 
 

  
  

4.10 Mijloace băneşti datorate băncilor străine (suma de bază) 
/CNT 

  
   

V. SENSIBILITATE LA RISCUL PIE ŢEI 
5.1 Ponderea activelor bilanţiere în valută străină şi activelor 

ataşate la cursul valutei străine în totalul active 19 
%  

   

5.2 Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valută străină şi 
obligaţiunilor ataşate la cursul valutei străine în totalul 
active 20 

%  
   

5.3 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină/Total 
obligaţiuni 

%  
   

5.4 Total active bilanţiere în valută străină/Total active %     
VI. DATE GENERALE 

6.1 Numărul total de angajaţi ai băncii 21 nr.     
6.2 Subdiviziuni ale băncii: 

- filiale 
- reprezentanţe 
- agenţii 
- puncte de schimb valutar 

nr.  

   

Nota: Informaţia este dezvăluită, conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. 
Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor 
Semnăturile: 
Conducător al organului executiv al băncii ________________________  
                                                                          (nume, prenume, funcție) 
Contabil - şef __________________________                  L.Ș. 
                                     (nume, prenume) 
Data perfectării ______________________ 
 

Modalitatea de calculare a anumitor indicatori: 
1 mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale reprezintă 

diferența dintre reducerile calculate pentru pierderi la active și angajamente condiționale și reducerile pentru pierderi din 
deprecieri/provizioanele formate la active și respectiv, angajamentele condiționale;  

2 nivelul de afectare a capitalului reprezintă diferenţa dintre valoarea mărimii calculate a reducerilor pentru pierderi la 
active şi angajamente condiționale şi soldul activelor şi angajamentelor neperformante împărţit la capitalul de gradul I şi înmulţit 
la 100. 

3 mijloacele băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei (suma de bază) reprezintă mijloacele 
băneşti înregistrate în conturile „Nostro” în bănci, mijloace băneşti plasate overnight, plasările-garanţii în bănci, mijloacele 
plasate la termen în bănci şi creditele acordate băncilor; 

4 mijloacele băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) reprezintă mijloacele băneşti înregistrate în conturile 
„Nostro” în băncile străine, mijloace băneşti  plasate overnight, plasările-garanţii în băncile străine, mijloacele plasate la termen în 
băncile străine şi creditele acordate băncilor străine; 

5 soldul datoriei la credite neperformante nete (suma de bază)/CNT reprezintă diferenţa dintre soldul datoriei la credite 
neperformante supuse clasificării conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi 
suma reducerilor calculate pentru pierderi la creditele neperformante împărţit la valoarea CNT şi înmulţit la 100;  

6 soldul activelor neperformante nete, inclusiv credite/CNT reprezintă diferenţa dintre soldul activelor neperformante, 
inclusiv credite supuse clasificării conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi 
suma reducerilor calculate pentru pierderi la activele neperformante, inclusiv credite împărţit la valoarea CNT şi înmulţit la 100. 

7 creditul expirat se reprezintă conform definiției de „activ expirat” specificate la lit. a) pct. 2 din Regulamentul cu privire 
la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a 
Moldovei nr. 231 din 27.10.2011 cu modificările și completările ulterioare; 

8 valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă/valoarea medie lunară a activelor reprezintă raportul dintre 
suma de bază a tuturor activelor băncii (neluând în calcul dobânzile, ajustările de valoare şi reducerile pentru pierderi din 
depreciere (pierderea de valoare) la activele respective) care generează venituri din dobânzi, reflectate în bilanţurile zilnice ale 
băncii pentru luna gestionară împărţit la numărul de zile calendaristice din luna gestionară  și suma activelor din bilanţurile zilnice 
ale băncii (neluând în calcul ajustările de valoare şi reducerile pentru pierderi din depreciere (pierderea de valoare)) împărțit la 
numărul de zile calendaristice din luna gestionară şi înmulţită la 100; 

9 suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane minus reducerile pentru pierderi la credite şi provizioanele la 
angajamentele condiţionale respective/suma portofoliului total al creditelor băncii şi angajamentelor condiţionale la zece 
persoane se calculează conform  anexei nr.1 din Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 240 din 
09.12.2013 cu privire la aprobarea, modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei; 

10 rentabilitatea activelor (ROA) reprezintă profitul sau pierderea aferent exerciţiului obţinut în perioada gestionară (Pnet) 
împărţit la numărul de luni raportate (N), înmulţit la 12, împărţit la media activelor pentru perioada gestionară (Am) şi înmulţit la 



  
 

   
 

100 (ROA=(((Pnet)/Nx12)/Am)x100)). Media activelor pentru perioada gestionară se calculează prin sumarea valorii medii 
lunare a activelor pentru fiecare lună gestionară (neluînd în calcul ajustările de valoare şi reducerile pentru pierderi din depreciere 
(pierderea de valoare) la activele respective) şi împărţirea acestei sume la numărul de luni raportate; 

11 rentabilitatea capitalului (ROE) reprezintă profitul sau pierderea aferentă exerciţiului obţinut pentru perioada gestionară 
(Pnet) împărţit la numărul de luni raportate (N), înmulţit la 12, împărţit la media capitalului pentru perioada gestionară (Cm) şi 
înmulţit la 100 (ROE=(((Pnet) /Nx12)/Cm)x100)). Media capitalului pentru perioada gestionară se calculează prin sumarea 
capitalului pentru fiecare lună gestionară şi împărţirea acestei sume la numărul de luni raportate;  

12 cheltuieli neaferente dobânzilor / total venit reprezintă cheltuielile neaferente dobânzilor obţinute pentru perioada 
gestionară împărţit la total venit obţinut pentru perioada gestionară şi înmulţit la 100. 

Cheltuielile neaferente dobânzilor se calculează prin sumarea următorilor indicatori: cheltuieli cu taxe şi comisioane; 
pierderi realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (net); 
pierderi privind activele şi datoriile financiare deţinute pentru tranzacționare (net); pierderi privind activele şi datoriile financiare 
desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (net); pierderi din diferenţe de curs valutar (net); pierderi din 
derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute pentru vînzare (net); alte cheltuieli operaţionale; cheltuieli administrative; 
amortizarea; provizioane reluări de provizioane; deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit 
sau pierdere; deprecierea activelor nefinanciare; fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere; pierderea din 
active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute pentru vînzare, care nu pot fi considerate activităţi 
întrerupte; cheltuieli cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue; pierdere din activităţi întrerupte după 
impozitare; 

13 venitul din dobânzi/valoarea medie a activelor generatoare de dobândă reprezintă venitul din dobânzi obţinut pentru 
perioada gestionară (VD) împărţit la numărul de luni raportate (N), înmulţit la 12, împărţit la media activelor generatoare de 
dobândă pentru perioada gestionară (ADm) şi înmulţit la 100 ((VD/Nx12)/AGD) x100). Media activelor generatoare de dobândă 
pentru perioada gestionară se calculează prin sumarea valorii medii  lunare a activelor generatoare de dobânzi pentru fiecare lună 
gestionară şi împărţirea acestei sume la numărul de luni raportate; 

14 marja netă a dobânzii (MJDnet) reprezintă venitul net aferent dobânzilor (venituri din dobânzi minus cheltuieli cu 
dobânzile) obţinut pentru perioada gestionară (Vnet af.d) împărţit la numărul de luni raportate (N), înmulţit la 12, împărţit la 
media activelor generatoare de dobândă pentru perioada gestionară (AGD) şi înmulţit la 100 (MJDnet=(Vnet af.d 
/Nx12)/AGD)x100)). Media activelor generatoare de dobândă pentru perioada gestionară se calculează prin sumarea valorii medii 
lunare a activelor generatoare de dobânzi pentru fiecare lună gestionară şi împărţirea acestei sume la numărul de luni raportate; 

15 indicele eficienţei (Ief) reprezintă: venitul net aferent dobânzilor (Vnet af.d) plus venitul neaferent dobânzilor (Vneaf.d) 
împărţit la cheltuielile neaferente dobânzilor (Chneaf.d) și înmulțit la 100 (Ief=(Vnet af.d+Vneaf.d):Chneaf.d)x100).  

Venitul neaferent dobânzilor se calculează prin sumarea următorilor indicatori: venituri din dividende; venituri din taxe şi 
comisioane; câştiguri realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere (net); câştiguri privind activele şi datoriile financiare deţinute pentru tranzacționare (net); câştiguri privind activele şi 
datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (net); câştiguri din diferenţe de curs 
valutar (net); câştiguri din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute pentru vînzare (net); alte venituri operaţionale; 
profitul din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute pentru vînzare, care nu pot fi considerate 
activităţi întrerupte; venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiunile continue; profit din activităţi întrerupte 
după impozitare; 

16 Principiul I - lichiditatea pe termen lung şi principiul II - lichiditatea curentă se calculează conform Regulamentului cu 
privire la lichiditatea băncii din 08.08.1997, cu modificările şi completările ulterioare; 

17 Mijloacele băneşti datorate băncilor, cu excepţia celor de la  Banca Naţională a Moldovei (suma de bază), reprezintă 
mijloacele băneşti ale băncilor corespondente la conturile „Loro” şi overdraft-uri permise la conturile „Nostro” în bănci, 
depozitele overnight plasate de bănci, depozitele-garanţii ale băncilor, depozitele la termen primite de la bănci şi împrumuturile 
obţinute de la bănci; 

18 Mijloacele băneşti datorate băncilor străine (suma de bază), reprezintă mijloacele băneşti ale băncilor corespondente 
străine la conturile „Loro” şi overdraft-uri permise la conturile „Nostro” în băncile străine, depozitelor overnight plasate de bănci 
străine, depozitele-garanţii ale băncilor străine, depozitele la termen primite de la bănci străine şi împrumuturile obţinute de la 
băncile străine; 

19 Ponderea activelor bilanţiere în valută străină şi activelor ataşate la cursul valutei străine în totalul activelor 
reprezintă: activele bilanţiere în valută străină plus suma totală a activelor ataşate la cursul valutei străine împărţit la suma totală a 
activelor şi înmulţit la 100; 

20 Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valută străină şi obligaţiunilor ataşate la cursul valutei străine în totalul activelor 
reprezintă obligaţiunile bilanţiere în valută străină plus suma totală a obligaţiunilor ataşate la cursul valutei străine împărţit la 
suma totală a activelor şi înmulţit la 100; 

21 Numărul total de angajaţi ai băncii reprezintă numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă conform 
situaţiei la ultima zi a perioadei de raportare, cu excepţia contractelor individuale de muncă suspendate prin acordul părţilor, 
precum şi cele la iniţiativa uneia dintre părţi. Suspendarea acestor contracte presupune suspendarea prestării muncii de către 
angajat şi a plăţii dreptului acestuia (salariu, sporuri, alte plăţi) de către angajator. 
[Anexa nr.1 în redacţia Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016] 



   
  

Anexa nr.2 
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  
de către băncile din Republica Moldova  

a informaţiei aferente activităţilor lor 
Informa ţia privind creditele 

a ____________________ 
(denumirea băncii) 

la situaţia __________________ 20__ 

Ramura creditului 

Nr. creditelor 
acordate în 

perioada lunii 
gestionare 

Portofoliul de credite, mii lei, sold la sfârşitul Rata medie a dobânzii aferentă soldurilor creditelor ** 
%, la sfârşitul 

lunii gestionare lunii precedente 
celei gestionare 

anului precedent 
celui gestionar  

 lunii gestionare  lunii precedente 
celei gestionare 

anului precedent 
celui gestionar  

în MDL  în valută 
străină 

acord
ate în 
MDL  

acordate 
în valută 
străină* 

acord
ate în 
MDL 

acordate 
în 

valută 
străină* 

acord
ate în 
MDL 

acordate 
în 

valută 
străină* 

acor
date 
în 

MDL 

acordate 
în 

valută 
străină 

acord
ate în 
MDL 

acordate 
în 

valută 
străină 

acord
ate în 
MDL 

acordate 
în 

valută 
străină 

Credite acordate agriculturii                           
Credite acordate industriei 
alimentare 

                          

Credite acordate în domeniul 
construcţiilor 

                          

Credite de consum ****                           
Credite acordate industriei 
energetice 

                          

Credite acordate băncilor                           
Credite overnight și overdraft 
acordate băncilor  

                          

Credite acordate instituţiilor 
finanţate de la bugetul de stat 

                          

Credite acordate Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale /Companiei 
Naţionale de Asigurări în Medicină 

                          

Credite acordate Guvernului                           
Credite acordate unităţilor 
administrativ-teritoriale 
/instituţiilor subordonate unităţilor 
administrativ-teritoriale 

                          

Credite acordate industriei 
productive 

                          

Credite acordate comerţului                           
Credite acordate mediului financiar 
nebancar 

                          

Credite acordate pentru procurarea 
/ construcţia imobilului **** 

                          



  
 

   
  
 

Credite acordate organizaţiilor 
necomerciale 

                          

Credite acordate persoanelor fizice 
care practică activitate 

                          

Credite acordate în domeniul 
transportului, telecomunicaţiilor şi 
dezvoltării reţelei 

                          

Credite acordate în domeniul 
prestării serviciilor 

                          

Alte credite acordate***                           
 
Notă: Informaţia este dezvăluită, conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor.  
Repartizarea creditelor se va efectua conform pct. 15 din anexa nr. 12 din Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale 
*  sumele creditelor în valută străină se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionară. 
** se calculează conform pct. 4 din Instrucţiunea privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din R. Moldova. 
*** creditele acordate persoanelor fizice cu excepţia persoanelor fizice care practică activitate, sunt clasificate la „Alte credite acordate”, conform caracteristicilor grupei de conturi 1490, 1510 şi altele, 
care nu au fost reflectate în celelalte tipuri de credit. 
**** credite acordate persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător. 
 
Semnătura: 
Conducătorul organului executiv al băncii________________________L.Ș.      
                                                                         (nume, prenume, funcție) 
[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
  

Anexa nr. 3 
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  
de către băncile din Republica Moldova  

a informaţiei aferente activităţilor lor  
 

Informa ţia privind depozitele 
a ____________________ 

(denumirea băncii) 

la situaţia __________________ 20_ 
 

Tipul de depozit 

Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfârşitul 
Rata medie a dobânzii aferentă soldurilor depozitelor *** 

%, la sfârşitul 

lunii gestionare  
lunii precedente 
celei gestionare 

anului precedent 
celui gestionar  lunii gestionare  

lunii precedente 
celei gestionare 

anului precedent 
celui gestionar  

accep
tate  
în 

MDL  

acceptate  
în valută 
străină** 

accep
tate  
în 

MDL  

acceptate 
în valută 
străină** 

accep
tate  
în 

MDL  

acceptate 
în valută 
străină** 

accept
ate   în 
MDL  

acceptate 
în valută 
străină 

accept
ate  în 
MDL  

acceptate 
în valută 
străină 

accep
tate  
în 

MDL  

acceptate 
în valută 
străină 

Depozite la vedere fără dobândă:              
depozitele persoanelor fizice              
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:              
-depozitele băncilor             
Depozite la vedere cu dobândă:                         
depozitele persoanelor fizice                         
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:                          

-depozitele băncilor             
Depozite la termen fără dobândă:                          
depozitele persoanelor fizice                          
depozitele persoanelor juridice* , dintre care:                          
-depozitele băncilor             
Depozite la termen cu dobândă:                          
depozitele persoanelor fizice                          
depozitele persoanelor juridice* , dintre care:                          

-depozitele băncilor             
Total depozite:                         
depozitele persoanelor fizice                         
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:                          
-depozitele băncilor             

Notă: Informaţia este dezvăluită conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor. 
* La aceasta categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova şi ale bugetelor locale, ale băncilor, instituţiilor financiare nebancare şi ale altor persoane fizice care practică 
activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate etc. 
** sumele depozitelor în valută străină se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionară . 
*** se calculează conform pct. 4 din Instrucţiunea privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din R. Moldova. 
Semnătura: 



  
 

   
  
 

Conducătorul organului executiv al băncii  ________________________L.Ş. 
                                                                                 (nume, prenume, funcție) 
[Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   
  

Anexa nr.31 
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  
de către băncile din Republica Moldova  

a informaţiei aferente activităţilor lor  
 

Informa ţie privind condiţiile de acceptare a depozitelor * 
de către ________________________________ 

(denumirea băncii) 
 

Denumirea informaţiei dezvăluite 

Tipurile de depozite acceptate  
la vedere la termen 

persoane fizice persoane juridice 
persoane fizice persoane juridice 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
1. Suma depozitului (minimă/maximă) în monedă naţională /valută străină x x       

2. Termenul de acceptare a depozitului (la termen sau la vedere) în 
monedă naţională /valută străină 

x x       

3. Moneda de acceptare a depozitului (monedă naţională / valuta străină)         

4. Rata dobânzii (flotantă/fixă) la depozitele acceptate în moneda 
naţională/valută străină, precum şi metoda de calcul a valorii ratei dobânzii, 
care va fi prezentată prin intermediul exemplelor reprezentative 

        

5. Modalitatea (cu sau fără capitalizare) şi termenul / periodicitatea de 
achitare a dobânzii 

        

6. Dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii         

7. Comisioane, taxe aferente deschiderii şi deservirii contului de depozit         

8. Dreptul şi modalitatea de suplimentare sau retragere parţială a 
mijloacelor băneşti din contul de depozit 

x x       

9. Condiţiile de reziliere a contractului de depozit înainte de termen         
10. Documentele necesare pentru deschiderea, modificarea şi închiderea 

contului de depozit 
        

La sfârșitul  tabelului se va accesa la o distanță de un click „Ghidul privind deschiderea conturilor de depozit”, conform punctului 20 subpunctului 4) din prezentul regulament.  

Notă: Informaţia este dezvăluită conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor. 
1, 2 Se clasifică în funcție de denumirea și caracteristica depozitului conform destinaţiei (termen, rata dobânzii, beneficiar etc.) 
Semnătura: 
Conducătorul organului executiv al băncii ________________________L.Ş. 
                                                                            (nume, prenume, funcție) 

Data perfectării “___” __________________ 
[ Anexa nr.31 introdusă prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016] 

 
 
 
 
 



  
 

   
  
 

Anexa nr.4 
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova  

a informaţiei aferente activităţilor lor  
Informa ţie privind condiţiile de acordare a creditelor 

de către ________________________________ 
(denumirea băncii) 

Denumirea informaţiei dezvăluite Tipurile de credite acordate 

consumatorilor persoanelor fizice 
care practică activitate 

persoanelor juridice 

A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 
1. Moneda creditului             
2. Valoarea totală a creditului în moneda naţională (minimă / maximă) / valoarea totală a 
creditului în valută străină (minimă / maximă) 

            

3. Rata dobânzii aferentă creditului, fixă / flotantă, în moneda naţională (minimă / maximă) / în 
valută străină (minimă / maximă), precum şi metoda de calculare a ratei dobânzii aferente 
creditului prin intermediul a cel puţin două exemple reprezentative 

            

4. Durata contractului de credit în moneda naţională (minim / maxim) / durata contractului de 
credit în valută străină (minim / maxim) 

            

5. Alte plăţi decât rata dobânzii aferente creditului în monedă naţională / în valută străină, care 
sunt incluse în costul total al creditului 

            

6. Dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională / în valută străină şi informaţia 
expusă la art. 4 punctul (3) din Legea privind contractele de credit pentru consumatori, după caz  

    X X X X X X X X 

7. Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor              
8. Documentele necesare pentru obţinerea creditului             
9. Formele de asigurare ale creditului acceptate de bancă              
10. Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit             
11. Condiţiile în care rata dobânzii se poate modifica              
12. Menţionarea faptului că la creditele acordate în valută străină sau în moneda naţională 
ataşate la cursul valutei străine plăţile se vor modifica în funcţie de evoluţia cursului leului 
moldovenesc faţă de valutele străine, în cazul în care plăţile vor fi efectuate în moneda 
naţională 

            

13. Modalitatea de aplicare a cursului valutar la efectuarea plăţilor aferente creditelor acordate 
în valuta străină sau în moneda naţională ataşate la cursul valutei străine 

            

Notă: Informaţia este dezvăluită conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor 
1La aceasta categorie vor fi reflectate tipurile de credite conform destinaţiei (de ex.: pentru procurarea auto, pentru studii etc.). 
2La aceasta categorie vor fi reflectate tipurile de credite conform destinaţiei (de ex.: pentru dezvoltarea afacerii, completarea mijloacelor fixe şi/sau celor circulante, etc.). 
3La aceasta categorie vor fi reflectate tipurile de credite conform destinaţiei (de ex.: pentru completarea mijloacelor fixe şi/sau celor circulante, facilităţile „overdraft” etc.). 
Semnătura: 
Conducătorul organului executiv al băncii ________________________L.Ş. 
                                                                           (nume, prenume, funcție)  



   
  

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016] 
Anexa 5 

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  
de către băncile din Republica Moldova  

a informaţiei aferente activităţilor lor 
  

Informa ţia cu privire la membrii consiliului, organului executiv, vicepreşedinţii băncii şi contabilul-şef 
a ____________________ 

(denumirea băncii) 
Nr. 

crt. 
Numele, prenumele Funcţia  Data 

confirmării de 
către Banca 
Naţională 

Funcţia(le) 
ocupată(te) în 
societăţi*  

Experienţa de muncă din 
ultimii 5 ani 

Studiile (universitare, 
postuniversitare, 
cursurile de instruire 
din ultimii 5 ani) 

Cota substanțială 
deţinută în capitalul 
social al băncii (%)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Membrii consiliului 

băncii 
      

1.        
2.        
3.        
 Membrii organului 

executiv al băncii / 
vicepreşedinţi 

      

1.        
2.        
3.        
 Contabilul - şef       
 
Nota: Informaţia este dezvăluită conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor. 
*În cazul ocupării de către administrator simultan a mai multe funcţii, inclusiv de administrator, vor fi menţionate toate funcţiile ocupate în alte societăţi decât banca. 

 
Semnătura: 
Conducătorul organului executiv al băncii ________________________L.Ş. 
                                                                            (nume, prenume, funcție) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

   
  
 

Anexa 6 
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea  
de către băncile din Republica Moldova  

a informaţiei aferente activităţilor lor  
 

Informa ţia cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi 
referitor la beneficiarii efectivi 

 
Nr. 
crt. 

Deţinătorii direc ţi ai cotelor substanţiale Beneficiarii efectivi ai cotelor substanţiale 

Numele, prenumele / 
Denumirea acţionarilor 

Ţara de 
reşedinţă 

Numărul 
grupului * 

Cota de 
participare, % 

Dreptul de 
vot,  
% 
 

Numele, prenumele 
beneficiarilor efectivi 

Ţara de reşedinţă 

        
        
        
        
 
Nota: Informaţia este dezvăluită conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor. 
* La această categorie se indică numărul grupului (1, 2, 3 - n) conform anexei nr. 10 compartiment „Modul de întocmire a Raportului privind acţionarii băncii” la Instrucţiunea privind modul de întocmire 
şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale. 
 
Semnătura: 
Conducător ________________________ L.Ş. 
 
Data perfectării __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
  
 

Anexa nr. 2 
la Hotărîrea Consiliului de administraţie 

al Băncii Naţionale a Moldovei 
nr.52 din 20 martie 2014 

 
 

LISTA 
actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care se abrogă 

 
1. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 392 din 21 decembrie 2000 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licenţiate din Republica Moldova a 
informaţiei despre activitatea lor financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.163-165, art. 446), 
înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 20 august 2009 sub nr. 696. 

2. Punctul XIII din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.171 din 11 
septembrie 2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.180-181, art.536), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii 
Moldova la 24 septembrie 2008 sub nr. 607. 

3. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.167 din 02 iulie 2009 cu privire 
la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licenţiate din Republica 
Moldova a informaţiei despre activitatea lor financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.131-134, 
art.639), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 20 august 2009 sub nr. 697. 

4. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.147 din 21 iunie 2012 cu privire 
la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licenţiate din Republica 
Moldova a informaţiei despre activitatea lor financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, 
art.947), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 25 iulie 2012 sub nr. 882. 

 
 
 

 
 


