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Proiect 

 

 

 

COMITETUL EXECUTIV 

AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI 

 

HOTĂRÂREA Nr.___  

din „___” __________ 20___ 

 

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica 

Moldova a informației aferente activităților lor 

 

În temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările 

ulterioare, precum și art. 4, art.76 și art.91 alin.(1) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), Comitetul executiv al Băncii 

Naționale a Moldovei 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Regulamentul nr.52/2014 cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a 

informației aferente activităților lor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii 

Naționale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.596), 

înregistrat la Ministerul Justiției la 24 aprilie 2014 cu nr.975, cu modificările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1) În tot textul regulamentului: 

a) cuvântul „filiale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „sucursale”, la forma 

gramaticală corespunzătoare;  

b) cuvintele „puncte de schimb valutar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele 

„birouri de schimb valutar”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

c) cuvintele „cota substanțială”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „deținerea 

calificată”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

d) cuvintele „cota de participare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „deținere”, 

la forma gramaticală corespunzătoare; 

e) cuvintele „data confirmării”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „data 

aprobării”, la forma gramaticală corespunzătoare;  

f) cuvintele „reducerile pentru pierderi din deprecieri”, la orice formă gramaticală, se substituie 

cu cuvintele „reducerile pentru pierderi așteptate din deprecieri”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

g) cuvintele „ca fiind evaluate” se exclud; 

2) Punctul 1 va avea următorul cuprins: „Prezentul regulament se aplică băncilor cu sediul în 

Republica Moldova, sucursalelor în Republica Moldova ale băncilor din alte state, care sunt licențiate 

de către Banca Națională a Moldovei, denumite în continuare „bănci”. 

3) Punctul 4 la noțiunea „Costul total al creditului” cuvântul „închiderea” se substituie cu cuvântul 

„încheierea”. 
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4) La punctul 6  

a) la subpunctul 3) cuvintele „semnificativă și” se exclud; 

b) la subpunctul 4) după cuvântul „veridică” se completează cu cuvintele „și pertinentă”; 

c) subpunctul 5) se completează cu textul (consecvență în timp); 

d) la subpunctul 6) cuvântul „materială” se substituie cu cuvântul „semnificativă”. 

5) La punctul 7, prima propoziție, după cuvântul „conducătorului” virgula se exclude, iar după prima 

propoziție se completează cu textul care va avea următorul cuprins: „Cerințele referitor la semnătura 

conducătorului și ștampila băncii nu se aplică la informația dezvăluită pe pagina web a băncii în format 

XLS.”. 

6) La punctul 14: 

a) În prima propoziție textul „ , şi trimestrial, informația expusă la subpunctul 6) din prezentul 

punct, cel târziu până în ultima zi a lunii următoare perioadei de gestiune” se exclude;  

b) după prima propoziție se completează cu textul care va avea următorul cuprins: „Informația 

respectivă se păstrează pe pagina web a băncii cel puțin pentru perioada ultimilor trei ani precedenți 

celui gestionar.” 

c) subpunctul 1) va avea următorul cuprins „1) F 01.00 – Bilanț [SITUAŢIA POZIŢIEI 

FINANCIARE], F 02.00 - Contul de profit sau pierdere (întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 

privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual);” 

d) subpunctul 6) se exclude.  

7) La punctul 15: 

a) subpunctul 1) se exclude; 

b) subpunctul 2) va avea următorul cuprins: „2) situațiile financiare individuale ale băncii întocmite 

în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu raportul auditorului asupra 

situațiilor financiare anuale, iar în cazul întreprinderii-mamă și cele consolidate”; 

c) la subpunctul 3) cuvântul „propriu” se exclude; 

d) subpunctul 5) va avea următorul cuprins: „raportul privind cerințele de transparență și publicare, 

prevăzute în Regulamentului cu privire la publicarea informației aferentă adecvării capitalului, 

aprobat prin hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.__ din ________ 

2019.”; 

e) la ultimul alineat cuvintele „Legii contabilității și Legii instituțiilor financiare” se substituie cu 

textul „Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017  și Legii 7 privind activitatea băncilor 

nr.202/2017”.  

8) Punctul 17 va avea următorul cuprins: „17. Banca, în termen de 4 luni de la încheierea anului 

financiar, publică în ziarele naționale situațiile financiare sintetizate, care vor include situația poziției 

financiare și contul de profit sau pierdere, precum și raportul auditului asupra situațiilor financiare 

sintetizate și editează raportul anual, care este făcut public prin plasarea pe pagina web a băncii.”. 

9) La punctul 35 textul „ , vicepreşedinţii băncii şi contabilul – şef” și „ , vicepreşedinţilor băncii şi 

contabilul – şef” se substituie cu textul „și vicepreşedinţii băncii” și respectiv „și vicepreşedinţilor 

băncii”.   

10) Punctul 36 se exclude. 

11) La punctul 38 textul „Legea instituțiilor financiare şi în Regulamentul cu privire la deținerea 

cotelor de participare în capitalul social al băncii” se substituie cu textul „Legea privind activitatea 

băncilor nr.202/2017  şi în Regulamentul cu privire la deținerile în capitalul social al băncii”. 

12) La punctul 40, în ultima propoziție, textul „punctul 32” se substituie cu textul „punctele 311 și 

32”, iar cuvintele „punctului respectiv” se substituie cu cuvintele „punctelor respective”. 

13) Anexa nr.1 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.1 

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

a informaţiei aferente activităţilor lor 

  

Informaţie 

privind activitatea economico-financiară 
a _________________________________ 

(denumirea băncii) 

la situaţia ________________ 20_ 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea indicatorilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Normativ De facto 

luna 

gestionară 

luna 

precedentă 

celei 

gestionare 

anul 

precedent 

celui 

gestionar 

A B C D 1 2 3 

1 CAPITAL      

1.1 Capitalul social mil. lei     

1.2 Fondurile proprii de nivel 1 de bază mil. lei     

1.3 Fondurile proprii de nivel 2 mil. lei     

1.4 Fonduri proprii totale mil. lei     

1.5 Capital eligibil mil. lei     

1.6 Cuantumul total al expunerii la risc  mil. lei     

1.7 Rata fondurilor proprii totale (>10%) %     

1.8 Fonduri proprii totale / Total active %     

1.9 Mărimea calculată, dar nerezervată a 

reducerilor pentru pierderi la active şi 

angajamente condiţionale1 

mil. lei     

1.10 Nivelul de afectare a fondurilor 

proprii de nivelul 1 de bază2 

%     

1.11 Total datorii / Total capital 
 

    

1.12 Cota investiţiilor străine în capitalul 

social al băncii 

%     

2 ACTIVE      

2.1 Mijloacele băneşti datorate de bănci, 

cu excepția Băncii Naţionale a 

Moldovei (suma de bază)3 

mil. lei     

2.2 Mijloacele băneşti datorate de băncile 

străine (suma de bază)4 

mil. lei     

2.3 Mijloacele băneşti datorate de bănci, 

cu excepția Băncii Naţionale a 

Moldovei (suma de bază) / Fonduri 

proprii totale 
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2.4 Mijloacele băneşti datorate de băncile 

străine (suma de bază) / Fonduri 

proprii totale 

 
    

2.5 Soldul datoriei la credite (suma de 

bază) 

mil. lei     

2.6 Soldul datoriei la creditele 

neperformante (suma de bază) 

mil. lei     

2.7 Soldul datoriei la creditele 

neperformante (suma de bază)/ 

Fonduri proprii totale 

%     

2.8 Soldul datoriei la creditele 

neperformante net (suma de bază)/  

Fonduri proprii totale 5 

%     

2.9 Soldul datoriei la creditele 

neperformante (suma de bază)/Soldul 

datoriei la credite (suma de bază) 

%     

2.10 Soldul activelor neperformante nete, 

inclusiv credite/ Fonduri proprii totale 
6 

%     

2.11 Suma reducerilor calculate pentru 

pierderi la active şi angajamente 

condiționale 

mil. lei     

2.12 Suma reducerilor pentru pierderi din 

deprecieri formate la active şi 

angajamente condiționale, conform 

Standardelor Internaționale 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 mil. lei     

2.15 Valoarea medie lunară a activelor 

generatoare de dobândă / Valoarea 

medie lunară a activelor7 

%     

2.16 Soldul datoriei la creditele în valută 

(suma de bază) / Soldul datoriei la 

credite (suma de bază) 

%     

2.17 Soldul datoriei la creditele acordate 

nerezidenţilor (suma de bază) / Soldul 

datoriei la credite (suma de bază) 

%     

2.18 Total active / Fonduri proprii totale 
 

    

2.19 Suma primelor zece expuneri din 

credite / Portofoliul total al creditelor 

şi angajamentele condiţionale, incluse 

%     
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în calculul primelor zece expuneri din 

credite* (≤30%)***  

2.20 Expunerea maximă asumată față de 

un client sau față de un grup de clienți 

aflați în legătură / Capital eligibil 

(≤15%) 

%     

2.21 Expunerile băncii în lei moldovenești 

atașate la cursul valutei față de 

persoanele fizice, inclusiv cele care 

practică activitate de întreprinzător 

sau alt tip de activitate/ Capital 

eligibil (≤ 30% ) 

%     

2.22 Suma agregată a expunerilor băncii, 

altele decât cele ipotecare (după 

luarea în calcul a efectului diminuării 

riscului de credit) în lei moldovenești 

atașate la cursul valutei față de 

persoanele fizice, inclusiv cele care 

practică activitate de întreprinzător 

sau alt tip de activitate / Capital 

eligibil (≤10%) 

%     

2.23 Expunerea maximă a băncii față de o 

persoană afiliată și/sau un grup de 

persoane aflate în legătură (după 

luarea în calcul a efectului diminuării 

riscului de credit)/ Capital eligibil 

(≤10%) 

%     

2.24 Valoarea agregată a expunerilor 

băncii față de persoanele afiliate și 

/sau grupurile de clienți aflați în 

legătură cu persoanele afiliate băncii / 

Capital eligibil (≤20%) 

%     

2.25 Expunerea totală a băncii față de 

funcționarii băncii / Fonduri proprii 

totale (≤10% ) 

%     

2.26 Soldul datoriei la credite (suma de 

bază) / Soldul depozitelor (suma de 

bază) 

 
    

2.27 Total credite acordate ÎMM-urilor mil lei     

2.28 Total credite neperformante acordate 

ÎMM-urilor / Total credite acordate 

ÎMM-urilor 

%     

2.29 Imobilizări corporale / Fonduri proprii 

totale (≤50% ) 

%     
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3 VENITURI ŞI 

PROFITABILITATE 

     

3.1 Rentabilitatea activelor (ROA)8 %     

3.2 Rentabilitatea capitalului (ROE)9 %     

3.3 Venitul net aferent dobânzilor / Total 

venit 

%     

3.4 Cheltuieli neaferente dobânzilor / 

Total venit10 

%     

3.5 Venitul din dobânzi / Valoarea medie 

lunară a activelor generatoare de 

dobândă11 

%     

3.6 Marja netă a dobânzii (MJDnet)12 %     

3.7 Indicele eficienței (Ief)13 %     

4 LICHIDATATE      

4.1 Principiul I - Lichiditatea pe termen 

lung (≤1%)14 

 
    

4.2 Principiul II - Lichiditatea curentă 

(≤20%)14 

%     

4.3 Principiul III - Lichiditatea pe benzi 

de scadență ¹⁴ (>1) 

     

4.3.1 - până la o lună inclusiv      

4.3.2 - între o lună şi 3 luni inclusiv       

4.3.3 - între 3 şi 6 luni inclusiv      

4.3.4 - între 6 şi 12 luni inclusiv      

4.3.5 - peste 12 luni      

4.4 Soldul activelor lichide / Soldul 

depozitelor persoanelor fizice (suma 

de bază) 

%     

4.5 Soldul depozitelor persoanelor fizice 

(suma de bază) / Soldul depozitelor 

(suma de bază) 

%     

4.6 Soldul depozitelor persoanelor 

juridice, cu excepţia băncilor (suma 

de bază) / Soldul depozitelor (suma de 

bază) 

%     

4.7 Soldul depozitelor în valută (suma de 

bază) / Soldul depozitelor (suma de 

bază) 

%     

4.8 Mijloacele băneşti datorate băncilor, 

cu excepţia celor de la Banca 

Naţională a Moldovei (suma de 

bază)15 

mil. lei     
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4.9 Mijloacele băneşti datorate băncilor 

străine (suma de bază)16 

mil. lei     

4.10 Mijloacele băneşti datorate băncilor, 

cu excepţia celor de la Banca 

Naţională a Moldovei (suma de bază) 

/ Fonduri proprii totale 

 
    

4.11 Mijloacele băneşti datorate băncilor 

străine (suma de bază) / Fonduri 

proprii totale 

 
    

5 SENSIBILITATE LA RISCUL 

PIEȚEI 

     

5.1 Ponderea activelor bilanțiere în valută 

şi a activelor atașate la cursul valutei 

în totalul activelor17 

%     

5.2 Ponderea obligațiunilor bilanțiere în 

valută şi obligațiunilor atașate la 

cursul valutei în totalul activelor18 

%     

5.3 Total active bilanțiere în valută /Total 

active 

%     

5.4 Total obligațiuni bilanțiere în valută 

/Total obligațiuni 

%     

5.5 Raportul poziţiei valutare deschise a 

băncii la fiecare valuta (lungă  < 

+10%)19  

     

5.6 Raportul poziţiei valutare deschise a 

băncii la fiecare valuta (scurtă > -

10%)20 

     

5.7 Raportul poziţiei valutare deschise a 

băncii la toate valutele (lungă  < 

+20%) 

     

5.8 Raportul poziţiei valutare deschise a 

băncii la toate valutele (scurtă > -

20%) 

     

5.9 Raportul dintre suma activelor 

bilanțiere în valută şi suma 

obligațiunilor bilanțiere în valută 

(pentru băncile la care suma activelor 

bilanțiere în valută şi suma 

obligaţiunilor bilanțiere în valută va 

depăși separat pentru fiecare din 

acestea 10 la sută din mărimea 

fondurilor proprii totale) (≤+25%, ≤-

25%) 

     

5.10 Limitele poziției dominante pe piața 

bancară 
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5.11 Total active ale băncii/Total active pe 

sector bancar (≤35%) 

%     

5.12 Total depozite ale persoanelor fizice 

în bănci/Total depozite ale 

persoanelor fizice pe sector bancar 

(≤35%) 

     

6 DATE GENERALE      

6.1 Numărul total de angajați ai băncii 21 nr.     

6.2 Subdiviziuni ale băncii:  

- sucursale 

- agenții 

- birouri de schimb valutar 

nr.     

   

Nota: Informația este dezvăluită, conform cerințelor 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 ___________________________ 

(nume, prenume) 

L.Ş. 
 

Data perfectării ______________________ 

 

 

Modalitatea de calculare a anumitor indicatori: 

 
1 mărimea calculată, dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente 

condiționale reprezintă diferența dintre reducerile calculate pentru pierderi la active şi angajamente 

condiționale şi reducerile pentru pierderi din deprecieri formate la active şi angajamentele 

condiționale, conform SIRF; 
2 nivelul de afectare a capitalului reprezintă diferența dintre valoarea mărimii calculate a 

reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale şi soldul activelor şi angajamentelor 

neperformante împărțit la fondurile proprii de nivel 1 şi înmulțit 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, mijloacele băneşti plasate 

overnight, plasările-garanții 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, mijloacele băneşti plasate overnight, plasările-

garanții 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)/ Fonduri proprii totale reprezintă 

diferența dintre soldul datoriei la creditele neperformante supuse clasificării şi suma reducerilor 

calculate pentru pierderi la creditele neperformante împărțită la valoarea fondurilor proprii totale şi 

înmulțită la 100; 
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6 soldul activelor neperformante nete, inclusiv credite/ Fondurile proprii totale reprezintă 

diferența dintre soldul activelor neperformante, inclusiv creditele supuse clasificării conform 

Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, şi suma reducerilor 

calculate pentru pierderi la activele neperformante, inclusiv credite, împărțită la valoarea fondurilor 

proprii totale şi înmulțită la 100; 
7 Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă / Valoarea medie lunară a 

activelor reprezintă: Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă, care reprezintă 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 bilanțurile băncii pentru luna gestionară, împărțiăt la numărul de zile 

calendaristice din luna gestionară împărțită la valoarea medie lunară a activelor care se calculează ca 

sumă a activelor din bilanțurile zilnice ale băncii (neluând în calcul ajustările de valoare şi reducerile 

pentru pierderi din depreciere (pierderea de valoare)) raportată la numărul de zile calendaristice din 

luna gestionară şi înmulțită la 100; 
8 rentabilitatea activelor (ROA) reprezintă profitul sau pierderea aferentă exercițiului obținut în 

perioada gestionară (Pnet) împărțit la numărul de luni raportate (N), înmulțit la 12, împărțit la media 

activelor pentru perioada gestionară (Am) şi înmulțit 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 (neluând în calcul ajustările de valoare şi reducerile pentru pierderi din 

depreciere (pierderea de valoare) la activele respective) şi împărțirea acestei sume la numărul de luni 

raportate; 
9 rentabilitatea capitalului (ROE) reprezintă profitul sau pierderea aferentă exercițiului obținut 

pentru perioada gestionară (Pnet) împărțit la numărul de luni raportate (N), înmulțit la 12, împărțit la 

media capitalului pentru perioada gestionară (Cm) şi înmulțit la 100 (ROE=(((Pnet) 

/Nx12)/Cm)x100)); 
10 cheltuielile neaferente dobânzilor / venitul total reprezintă cheltuielile neaferente dobânzilor 

obținute pentru perioada gestionară împărțite la venitul total obținut pentru perioada gestionară şi 

înmulțit la 100; 
11venitul din dobânzi/valoarea medie a activelor generatoare de dobândă reprezintă venitul din 

dobânzi obținut pentru perioada gestionară (VD) împărțit la numărul de luni raportate (N), înmulțit la 

12, împărțit la media activelor generatoare de dobândă pentru perioada gestionară (ADm) şi înmulțit 

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 împărțirea acestei sume la numărul de luni raportate; 
12 marja netă a dobânzii (MJDnet) reprezintă venitul net aferent dobânzilor (venituri din dobânzi 

minus cheltuieli cu dobânzile) obținut pentru perioada gestionară (Vnet af.d) împărțit la numărul de 

luni raportate (N), înmulțit la 12, împărțit la media activelor generatoare de dobândă pentru perioada 

gestionară (AGD) şi înmulțit 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; 
13 indicele eficienţei (Ief) reprezintă: venitul net aferent dobânzilor (Vnet af.d) plus venitul 

neaferent dobânzilor (Vneaf.d) împărţit la cheltuielile neaferente dobânzilor (Chneaf.d) şi înmulţit la 

100 (Ief=(Vnet af.d+Vneaf.d):Chneaf.d)x100); 
14 Principiul I - lichiditatea pe termen lung, principiul II - lichiditatea curentă și principiul III - 

lichiditatea pe benzi de scadență  se calculează conform Regulamentului cu privire la lichiditatea 

băncii; 
15 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 
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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; 
16 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 bănci străine; 
17 Ponderea activelor bilanţiere în valută şi a  activelor ataşate la cursul valutei  în totalul 

activelor reprezintă: activele bilanţiere în valută plus suma totală a activelor ataşate la cursul valutei 

împărţit la suma totală a activelor şi înmulţit la 100; 
18 Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valută şi obligaţiunilor ataşate la cursul valutei  în 

totalul activelor reprezintă obligaţiunile bilanţiere în valută plus suma totală a obligaţiunilor ataşate 

la cursul valutei împărţit la suma totală a activelor şi înmulţit la 100; 
19 Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la fiecare valuta (lungă  < +10%): se indică cea 

mai mare valoare a poziției valutare lungi; 
20 Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la fiecare valuta (scurtă > -10%): se indică cea 

mai mare valoare a poziției valutare scurte; 
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.”. 

14) Anexa nr.2, în notă: 

a) a doua propoziție se modifică și va avea următorul cuprins: „Repartizarea creditelor se va efectua 

conform punctului 16 din Modul de întocmire a Raportului zilnic cu privire la portofoliul de credite 

acordate și angajamentele de creditare asumate din anexa nr.1 la Instrucțiunea nr.54/2016 privind 

modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi 

supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a 

Moldovei.”; 

b) textul „Instrucţiunea privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din R. Moldova” se 

substituie cu textul „Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind 

ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova”. 

15) Anexa nr.3, în notă, cuvintele „instituțiile financiare nebancare” se substituie cu cuvintele 

„societăților financiare nonbancare”.    

16) În anexa nr.31 textul „Data perfectării „__” ________” se substituie cu textul „Data 

perfectării/după caz, data intrării în vigoare „__” ________”. 

17) În anexa nr.4 textul „Data perfectării „__” ________” se substituie cu textul „Data 

perfectării/după caz, data intrării în vigoare „__” ________”.  

18) În anexa nr.5 cuvintele „şi contabilul-şef” și „contabilul-șef” se exclud. 

 


