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ACORD DE AGENT AL STATULUI 
 
        
           mun. Chișinău                                                                                „ 31 ”   iulie   2018      
                                                        
 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (în continuare Ministerul Finanțelor), acționând în 
calitate de emitent al valorilor mobiliare de stat, reprezentat prin Octavian Armașu, ministrul 
finanțelor, și Banca Națională a Moldovei (în continuare Banca Națională), acționând în calitate de 
agent al statului, reprezentată prin Sergiu Cioclea, guvernator, președinte al Consiliului de 
supraveghere, președinte al Comitetului executiv al Băncii Naționale, au încheiat prezentul acord 
privind următoarele. 
  

 I. OBIECTUL ACORDULUI 
1.1. În conformitate cu prevederile Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca 

Naţională a Moldovei şi ale Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului 
public, garanțiile de stat  şi  recreditarea de stat, Banca Națională acționează ca agent al statului pentru 
valorile mobiliare de stat emise în formă de înscriere în cont (în continuare VMS), în ceea ce privește:   

1.1.1.  organizarea şi desfășurarea, în numele Ministerului Finanțelor, a licitațiilor de vânzare a 
VMS pe piața primară și a subscrierilor la VMS;   

1.1.2.  coordonarea activităților cu Ministerul Finanțelor în dezvoltarea continuă a pieței VMS; 
1.1.3.  alte operațiuni în conformitate cu obiectivul fundamental și atribuțiile de bază ale Băncii 

Naționale.  
  

II. PLASAREA VMS PE PIAŢA PRIMARĂ 
2.1. Plasarea VMS pe piaţa primară se efectuează prin intermediul licitațiilor/subscrierilor 

desfășurate de către Banca Națională în numele și la indicația Ministerului Finanțelor, cu excepția 
cazurilor când VMS urmează a fi emise și livrate pentru unele scopuri stabilite de lege.  

2.2. Procedurile de vânzare a VMS se stabilesc de actele normative comune aprobate de 
Ministerul Finanțelor și Banca Națională și de Condițiile de emisiune, circulație și răscumpărare a 
obligațiunilor de stat, aprobate de Ministerul Finanțelor și coordonate cu Banca Națională.  

 
III.  CALENDARUL DESFĂŞURĂRII LICITAŢIILOR 

DE VÂNZARE A VMS 
3.1. Ministerul Finanțelor, în coordonare cu Banca Națională, va elabora şi va aproba trimestrial 

un calendar orientativ al desfășurării licitațiilor de vânzare a VMS, care va conține cel puțin 
următoarea informație: data desfășurării licitației, tipurile de VMS propuse spre plasare, volumul 
indicativ al emisiunii, data decontării (data transferării mijloacelor bănești Ministerului Finanțelor) şi 
data scadenței VMS.  

3.2. În funcție de evoluția şi situația creată pe piața primară a VMS, Ministerul Finanțelor poate 
modifica volumele indicative ale emisiunii şi termenul de circulație a VMS, anunțate inițial în 
calendarul desfășurării licitațiilor. 

3.3. În cazul modificării volumului indicativ al emisiunii și a termenului de circulație a VMS, 
Ministerul Finanțelor le va preciza în comunicatul privind plasarea VMS.  

3.4.  Banca Națională şi Ministerul Finanțelor vor publica pe paginile lor web oficiale calendarul 
desfășurării licitațiilor de vânzare a VMS înainte de începutul trimestrului pentru care este valabil.  

3.5. În cazuri excepționale, Ministerul Finanțelor poate desfășura licitații suplimentare de  
vânzare a VMS în limitele prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul respectiv. 
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 IV.  INTERDICȚIA CREDITĂRII STATULUI 

4.1. Banca Națională nu va acorda împrumuturi statului prin procurarea VMS pe piața primară. 
  

 V. COMUNICATUL PRIVIND  PLASAREA VMS ȘI COMUNICATUL  
PRIVIND REZULTATELE LICITAȚIILOR DE VÂNZARE A VMS 

5.1. Ministerul Finanțelor, cu 5 (cinci) zile până la data desfășurării licitației (în  cazul licitațiilor 
suplimentare cel târziu în ziua precedentă zilei desfășurării licitației), va expedia Băncii Naționale 
comunicatul privind plasarea VMS.   

5.2. Banca Națională, cu 4 (patru) zile până la desfășurarea licitației (în cazul licitațiilor 
suplimentare, cel târziu în ziua desfășurării licitației cu o oră până la ora limită stabilită de recepționare 
a ofertelor), va expedia dealerilor primari invitațiile la licitații.  

5.3. Imediat după finalizarea licitațiilor, Banca Națională expediază Ministerului Finanțelor 
comunicatul și altă informație despre rezultatele licitațiilor de vânzare a VMS. 

5.4. Ministerul Finanțelor şi Banca Națională vor publica pe paginile lor web oficiale 
comunicatul de plasare a VMS și comunicatul privind rezultatele licitațiilor de vânzare a VMS. 

 
VI.  ÎNREGISTRAREA ȘI EVIDENȚA DREPTURILOR DE  

PROPRIETATE ASUPRA VMS 
6.1. Banca Națională este autorizată să transmită Depozitarului central unic al valorilor 

mobiliare informația privind rezultatele licitațiilor/subscrierilor sau altor forme de plasare a VMS în 
vederea efectuării înscrierilor în sistemul Depozitarului central unic al valorilor mobiliare. 

 
VII. FURNIZAREA DE INFORMAȚII 

7.1. Banca Națională, în limita competențelor sale, va informa permanent Ministerul Finanțelor 
cu privire la condițiile pieței, preferințele investitorilor și va furniza informațiile statistice și analitice 
necesare acestuia pentru lansarea unor noi emisiuni de VMS, în vederea dezvoltării continue a pieței 
VMS. 

7.2. Banca Națională va furniza, la solicitarea Ministerului Finanțelor, informații statistice 
necesare pentru evaluarea dealerilor primari, precum și informații operative preliminare, în scop 
informativ, privind volumul total al ofertelor recepționate în cadrul sesiunilor competitive și 
necompetitive ale licitațiilor de plasare a VMS. 
 

VIII. PUBLICAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PIAȚA VMS 
  

8.1. Ministerul Finanțelor şi Banca Națională pot publica diverse informații statistice şi analitice 
privind piața VMS.   

 
IX. COMISIOANE 

9.1. Pentru activitățile desfășurate în calitate de agent al statului, Banca Națională percepe de 
la Ministerul Finanțelor comisioane, al căror cuantum și spectru de servicii (operațiuni) pentru care 
se aplică vor fi stabilite prin acord între cele două părți. 
 

 X.   SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
10.1. Banca Națională şi Ministerul Finanțelor, ca părți semnatare, se obligă să respecte 

prevederile și condițiile prezentului acord.  
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10.2. Eventualele litigii legate de executarea prezentului acord vor fi analizate și soluționate de 
către părți pe cale amiabilă prin negocieri bilaterale timp de 10 (zece) zile din data notificării cauzei 
litigiului. 

10.3. În cazul în care părțile nu vor ajunge la o înțelegere comună, litigiile vor fi examinate în 
modul prevăzut de legislația Republicii Moldova.  
  

 XI.  TERMENELE ȘI CONDIȚIILE ACȚIUNII ȘI  
ÎNCETĂRII ACORDULUI 

11.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării şi rămâne în vigoare la consimțământul 
părților, până când una din părți nu va decide contrariul. Despre rezilierea prezentului acord, partea 
inițiatoare va informa în scris cealaltă parte în prealabil cu cel puțin 10 zile. Decizia comună a părților 
privind transferul responsabilităților şi a obligațiilor altei părți se va adopta în perioada de acțiune a 
acordului.  

11.2. În cazul consimțământului ambelor părți de a rezilia prezentul acord, Banca Națională, cu 
cel mult 10 zile înainte de încetarea valabilității acordului, în scopul informării deținătorilor de VMS, 
va publica un aviz în mijloacele mass-media şi pe pagina sa web oficială.  

11.3. Orice modificare a prevederilor prezentului acord se va efectua printr-un acord adițional 
al părților.  

11.4. Părțile se angajează ca, prin prevederile amendamentelor ulterioare la prezentul acord, să 
nu afecteze drepturile deținătorilor de VMS.  

11.5. Prezentul acord este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, care 
au aceeași forță juridică.  

11.6. La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul de agent fiscal dintre Ministerul 
Finanțelor şi Banca Națională a Moldovei, semnat la 10 septembrie 2007 și Acordul adițional nr.1, 
semnat la 26 martie 2009, se abrogă.  
 
Ministerul Finanțelor 
str. Constantin Tănase nr.7 
MD-2005, mun. Chișinău 
cod fiscal 1006601000037 
 
Octavian ARMAȘU 
 
 
 
Ministrul Finanțelor 
 

Banca Națională a Moldovei  
bd. Grigore Vieru nr.1 
MD-2005, mun. Chișinău 
cod fiscal 79592 
 
Sergiu CIOCLEA 
 
 
 
Guvernator al Băncii Naționale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


