
Anexa nr.1   
la Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea  

în formă electronică a angajamentelor externe  
la Banca Națională a Moldovei 

 
 

Nr.______________din__________________20__                           Către Banca Naţională a Moldovei 
 

CERERE 
privind notificarea și raportarea la BNM în form ă electronică a angajamentelor externe 

 
Prin prezenta, ________________________________________________________________________ 

                            (numele și prenumele /denumirea completă a solicitantului) 

IDNO /IDNP al solicitantului _________________________________, 
 
Domiciliul /Sediul solicitantului_________________________________________________________, 
 
Tel.___________________fax______________________e-mail________________________________ 
 
îşi exprimă /îmi exprim intenția de a prezenta la Banca Națională a Moldovei în formă electronică 
notificații privind angajamentele externe, anexele la notificațiile respective și documente /informații, a 
căror prezentare este prevăzută de Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă 
electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei. În acest sens, rog înregistrarea 
_________________________________ în cadrul Sistemului informatic aferent angajamentelor externe  
(se indică numele și prenumele /denumirea completă a solicitantului) 
destinat notificării și raportării la Banca Națională a Moldovei în formă electronică a angajamentelor 
externe.  

La prezenta cerere se anexează declarația pe proprie răspundere, documentele de identificare, cererea de 
înregistrare a persoanei autorizate și alte documente enumerate mai jos, conform instrucțiunii 
nominalizate. Ne obligăm /mă oblig să prezint documentele actualizate în cazul în care informația din 
acestea vor suferi modificări/ completări și să îndeplinesc alte obligațiuni conform Instrucţiunii cu privire 
la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei 
(aprobată prin Hotărîrea Consiliului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.    din                 
___________________). 

 
Lista documentelor anexate la cerere 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea documentului Numărul şi data 
documentului 

Numărul 
de file 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    

 
Persoana fizică 
/administrator 
(persoana împuternicită a 
acestuia) 

  
(semnătura) (numele şi prenumele) 

  
L.Ş.  

 



Anexa nr.2   
la Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea  

în formă electronică a angajamentelor externe  
la Banca Națională a Moldovei 

 
 

Nr.______________din__________________20__                           Către Banca Naţională a Moldovei 
 
 

Declaraţie pe proprie răspundere 
cu privire la prezentarea în formă electronică la BNM a documentelor  

aferente angajamentelor externe 
 
Prin prezenta ____________________________________________________________, 

(denumirea completă
 
numele şi prenumele rezidentului) 

IDNO /IDNP_____________________________________, 
                                            (se indică numărul de identificare de stat a rezidentului) 

în persoana ___________________________________________________________________                                    

(se indică numele și prenumele administratorului persoanei juridice rezidente) 
declară (declar) pe proprie răspundere că: 
 

a) notificaţiile, anexele la notificaţie aferente angajamentelor externe și alte 
documente/informații prezentarea cărora la BNM în formă electronică este prevăzută de 
Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor 
externe la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al 
Băncii Naţionale a Moldovei nr.    din                 ___________________), vor fi 
prezentate în formă electronică la BNM în conformitate cu prevederile acestei 
instrucțiuni; 

 
b) toate datele din notificaţiile, anexele la notificaţii și alte documente/informații prezentate 

în formă electronică la BNM conform instrucţiunii nominalizate vor fi corecte, veridice şi 
actualizate; 
 

c) în cazul în care BNM a primit de la persoana autorizată documentele  în formă 
electronică, transmiterea acestora a fost autorizată de către 
_______________________________________________________________________; 

              (se indică „de către mine” în cazul persoanei fizice și „administratorul întreprinderii /organizației noastre” în cazul persoanei juridice) 

 
d) informaţia din notificaţiile aferente angajamentelor externe prezentate în formă 

electronică va corespunde informaţiei conţinute în documentele în baza cărora acestea au 
fost întocmite;  
 

e) informaţia din anexele la notificaţii va reflecta informaţia privind operaţiunile efectuate 
conform angajamentului extern notificat și va corespunde informaţiei conţinute în 
documentele în baza cărora acestea au fost întocmite; 
 

f) la solicitarea BNM, documentele prezentate la BNM în formă electronică vor fi 
prezentate și pe suport hîrtie. 

 
Persoana fizică 
/administrator 
(persoana împuternicită a 
acestuia) 

  
(semnătura) (numele şi prenumele) 

  
L.Ş.  

   
 



Anexa nr.3  
la Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea  

în formă electronică a angajamentelor externe  
la Banca Națională a Moldovei 

 
Cerere privind înregistrarea persoanei autorizate  

în contextul angajamentelor externe  
 

Către:  
Banca Naţională a Moldovei 
Adresa: MD-2005, mun.Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 
Departamentul raportări și statistică 

 
De la: 
Denumirea /numele și prenumele rezidentului:  
IDNO /IDNP a rezidentului:  
Numărul de telefon al rezidentului:  
Numărul și data documentului prin care a fost 
desemnată persoana autorizată (se indică de către 
persoanele juridice) 

 

 
Solicităm /solicit înregistrarea următoarei persoane în calitate de persoană autorizată în contextul 
prezentării la BNM în formă electronică a notificaţiei  /anexei la notificaţie / documentelor/informațiilor 
conform Instrucţiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe 
la Banca Națională a Moldovei. 
 
Detalii referitoare la persoana autorizată: 
Numele:  
Prenumele:  
Codul numeric personal (IDNP):  
Funcţia (în cazul persoanei juridice):  
Adresa electronică (e-mail) a persoanei autorizate1:  
Telefon de contact:  
Semnătura persoanei autorizate:  

Detalii referitoare la drepturile de acces solicitate 
   1. Vizualizarea documentelor în SIAE.  
   2.Crearea și modificarea documentelor,  încărcarea documentelor scanate în SIAE. 
   3.Semnarea documentelor în SIAE. 

☐ 

☐ 

☐ 
Declarăm /declar că orice notificație /anexă la notificație /document /informație în formă electronică 
prezentate la Banca Națională a Moldovei de către persoana autorizată, certificate cu semnătura 
electronică AC a persoanei autorizate, este autentică, originală și producă efecte juridice pentru rezident 
(se indică numai în cazul în care persoanei autorizate se acordă dreptul de a transmite la BNM documentele 
nominalizate în formă electronică). 
Data:  

 
Persoana fizică 
/administrator 
(persoana împuternicită a 
acestuia) 

  
(semnătura) (numele şi prenumele) 

  
L.Ş.  

  
telefon de contact: 

 
1 Băncile licențiate indică doar adresa de e-mail corporativă. În cazul în care se va indica o adresă de e-mail 

ce aparţine unor domenii publice (cum ar fi, @gmail.com, @yahoo.com, @mail.md, @mail.ru etc.), cererea de 
acces va fi respinsă. 

 
 



 
Anexa nr.4  

la Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea  
în formă electronică a angajamentelor externe  

la Banca Națională a Moldovei  
 

Cerere privind modificarea datelor  
aferente persoanei autorizate  

în contextul angajamentelor externe  
 

Către:  
Banca Naţională a Moldovei 
Adresa: MD-2005, m. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 
Departamentul raportări și statistică 

 
De la: 
Denumirea /numele și prenumele 
rezidentului: 

 

IDNO /IDNP a rezidentului:  
Telefonul rezidentului:  
Prin prezenta solicităm /solicit modificarea următoarelor date privind persoana 
autorizată: 
 
 Datele pînă la 

modificare  
Datele după modificare 

Numele:   
Prenumele:   
Codul numeric personal (IDNP): - - 
Adresa electronică (e-mail) a persoanei 
autorizate: 

  

Funcţia (în cazul persoanelor juridice):   
Telefon de contact:   

 
Data:  

 
 

Persoana fizică 
/administrator 
(persoana împuternicită a 
acestuia) 

  
(semnătura) (numele şi prenumele) 

  
L.Ş.  

  
telefon de contact: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.5  

la Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea  
în formă electronică a angajamentelor externe  

la Banca Națională a Moldovei 
  

Cerere de eliminare a persoanei autorizate  
în contextul angajamentelor externe  

 
Către:  
Banca Naţională a Moldovei 
Adresa: MD-2005, m.Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 
Departamentul raportări şi statistică 
 
De la: 
Denumirea /numele și prenumele rezidentului:  
IDNO /IDNP a rezidentului:  
Numărul de telefon al rezidentului:  
 
Prin prezenta solicităm /solicit eliminarea din lista persoanelor autorizate a următoarei 
persoane: 
 
Detalii referitoare la persoana autorizată supusă eliminării:  
Numele:  
Prenumele:  
Codul numeric personal (IDNP):  
Adresa electronică (e-mail) a persoanei autorizate:  
Funcţia (în cazul persoanei juridice):  
Data de la care se solicită eliminarea persoanei 
autorizate din lista persoanelor autorizate: 

 

 
Data:  

    

    

    

Persoana fizică 
/administrator 
(persoana împuternicită a 
acestuia) 

  
(semnătura) (numele şi prenumele) 

  
L.Ş.  

  
telefon de contact: 



Anexa nr.6 
la Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea  

în formă electronică a angajamentelor externe  
la Banca Națională a Moldovei  

 
 
 
Tabelul A: Lista detaliată a corecțiilor /modific ărilor la notifica ția transmisă anterior 
 
Nr. 
d/o 

Data transmiterii la 
BNM a notificației 

Denumirea informației 
supuse modificării 

Informația  
Cauza modificării 

pînă la  
modificare 

după 
modificare 

      
      
      
 
 
 
Tabelul B: Lista detaliată a corecțiilor /modific ărilor la anexele la notificație transmise           
anterior 
 
Nr. 
d/o 

Numărul și 
data luării la 
evidență de 
către BNM  a 
angajamentului 
extern  

Data 
transmiterii la 
BNM a anexei 
la notificație 

Locul modificării 
 

Informația  
Cauza modificării 

rîndul coloana pînă la  
modificare 

după 
modificare 

        
        
        
 
 
 
 


