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Proiect 

 

L E G E 

pentru completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a 

Moldovei 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Articol unic. - Legea nr. 548 – XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a 

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

cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

 1. Articolul 24 se completează cu alineatele (3) – (5) cu următorul cuprins: 

„(3) Guvernatorul, prim-viceguvernatorul și viceguvernatorii pot realiza o parte din 

atribuțiile conferite prin lege sau prin împuternicire, ce țin de organizarea și conducerea 

activității Băncii Naționale, în afara sediului Băncii Naționale, folosind tehnologia informației și 

a comunicațiilor, prin mijloace și/sau echipamente sigure puse la dispoziție de către Banca 

Națională, necesare desfășurării activității. În cazul realizării atribuțiilor în afara sediului Băncii 

Naționale, guvernatorul, prim-viceguvernatorul și viceguvernatorii vor respecta obligațiile 

prevăzute de legislația în domeniul securității și sănătății în muncă și legislația privind protecția 

datelor cu caracter personal, a secretului de stat și a celui profesional. 

(4) Atribuțiile guvernatorului, prim-viceguvernatorului și viceguvernatorilor, a căror 

realizare necesită prezența fizică în sediul Băncii Naţionale și/sau semnătura olografă, se exercită 

de către persoanele abilitate pentru cazul de lipsă/absență a guvernatorului, prim-

viceguvernatorului și viceguvernatorilor. Documentele autorizate în sistemul de gestiune 

electronică a documentelor și documentele semnate în alte sisteme cu aplicarea semnăturii 

electronice acceptate de acestea au aceeași putere juridică ca și cele semnate în cadrul 

desfășurării activității în sediul Băncii Naționale. Atribuțiile în afara sediului Băncii Naţionale 

pot fi exercitate cel mult 2 zile lucrătoare pe săptămână. Exercitarea atribuțiilor în afara sediului 

Băncii Naţionale nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor prevăzute de legislația aplicabilă 

raporturilor de muncă. 

(5) Prevederile alin.(3) şi (4) nu se extind asupra activității guvernatorului, prim-

viceguvernatorului și viceguvernatorilor în calitate de membri ai Comitetului executiv și ai 

Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale și exercitării atribuțiilor conform prevederilor 

art.26 şi 27, inclusiv în situația delegării atribuțiilor guvernatorului către alți membri ai 

Comitetului executiv potrivit alin.(2).”. 

2. Articolul 34 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins: 

„(7) În cazul încetării contractului individual de muncă al salariaților Băncii Naționale 

prin acordul scris al părților conform  art. 821 din Codul muncii, salariații vor beneficia de o 

indemnizație în mărime egală cu indemnizația de eliberare din serviciu, prevăzută la art. 186 

alin. (1) lit. a) din Codul muncii.”. 

3. Articolul 74 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Banca Națională aprobă și implementează politici și proceduri de gestiune a 

riscurilor în activitatea sa. În acest scop, Banca Națională, la propria discreție, aprobă apetitul, 

toleranța și profilul de risc al băncii, adoptă măsuri de gestiune a riscurilor, decizii  privind 

acceptarea riscurilor, precum și alte măsuri  sau decizii în vederea gestiunii riscurilor, potrivit 

practicilor internaționale de domeniu.”. 

 


