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Sinteza recomandărilor/avizelor la proiectul Hotărârii Comitetului executiv 

„Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” 

Nr. 

d/o 

Conţinutul prevederilor din 

proiectul hotărârii  

 

Autorul recomandării / avizului 

 
Recomandare/aviz 

Concluzii/comentarii 

 

1 2 3 4 5 

1 Proiectul hotărârii 

 

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. 

BC „Comerţbank” S.A. 

BC „Moldindconbank” S.A. 

BC „Energbank” S.A. 

Banca Comercială Română Chişinău 

S.A. 

BC „EuroCreditBank” S.A. 

BC „Victoriabank” S.A. 

BC „EXIMBANK - Gruppo Veneto 

Banca” S.A. 

„Banca de Finanțe și Comerț” S.A.  

BC „ProCredit Bank” S.A. 

Nu au obiecţii şi propuneri la proiectul 

hotărârii. 

 

BC „Mobiasbancă-Groupe Societe 

Generale” S.A. 

 

Propunem ca punctul 431 din „Regulamentul 

privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa 

valutară interbancară” să fie expus în 

următoarea redacţie: 

„431. Băncile licenţiate sunt obligate să 

prezinte informaţia cu privire la 

cererea/oferta de valută străină a băncii 

pentru ziua lucrătoare curentă în sistemul 

informaţional Bloomberg până la ora 10:00 

din ziua lucrătoare curentă.”. Considerăm că 

informaţia cu privire la sumele procurate/ 

vândute de numerar de către punctele de 

schimb valutar ale băncii în USD, EUR şi 

RUB din ziua/zilele lucrătoare 

precedentă/precedente (zilele de odihnă şi 

Nu se acceptă 

Informaţia cu privire la 

cererea/oferta de valută străină 

a băncii pentru ziua lucrătoare 

curentă, precum și informația 

cu privire la sumele procurate/ 

vândute de numerar de către 

punctele de schimb valutar ale 

băncii în USD, EUR şi RUB 

din ziua/zilele lucrătoare 

precedentă/precedente (zilele 

de odihnă şi sărbătoare, care au 

fost lucrătoare pentru băncile 

licenţiate) sunt analizate de 

către BNM în vederea luării 



 

                                                                                                                                                                                                                                                 2 

sărbătoare, care au fost lucrătoare pentru 

băncile licenţiate) nu reprezintă un element 

al pieţei valutare interbancare și reflectă 

parţial situația de pe piaţa tranzacţiilor în 

numerar. În acest context, propunem ca 

acestă informaţie să nu poarte un caracter 

obligatoriu, respectiv să nu fie inclusă în 

Regulamentul nominalizat. 

Ţinem să menţionăm că raportarea prevăzută 

la capitolul IV „Raportarea”, este introdusă 

manual, iar termenul este restrâns, ceea ce nu 

permite reconcilierea datelor şi presupune o 

marjă de eroare. Astfel, rugăm să examinaţi 

posibilitatea elaborării disponibilităţilor 

tehnice de încărcare a datelor din sistemele 

informaţionale ale băncilor licenţiate. 

unor decizii corecte aferente 

situației de pe piața 

interbancară. Prin urmare,  

considerăm că aceste 

informații trebuie să poarte un 

caracter obligatoriu, respectiv 

să fie incluse în Regulamentul 

nominalizat. 

 

 

Ţinem să menţionăm că 

elaborarea disponibilităţilor 

tehnice de încărcare a datelor 

din sistemele informaţionale 

ale băncilor licenţiate în 

Bloomberg ține de competența 

băncilor licențiate.  

2 Clauza de emitere a proiectului 

hotărârii: 

„În temeiul art.5 alin.(1) lit.h), 

art.11 alin.(1) și art.27 alin.(1) 

lit.c) din 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 și art.39 alin.(2) din 

Legea nr.62-XVI din 21 martie 

2008 privind reglementarea 

valutară (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, 

nr.127-130, art.496), cu 

Ministerul Justiției al RM Clauza de emitere a proiectului hotărârii 

urmează a fi completată cu referinţa la art. 

67 din Legea nr. 62 din 21 martie 2008 cu 

privire la reglementarea valutară. 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă  

Clauza de emitere a proiectului 

hotărârii va avea următorul 

cuprins: 

„În temeiul art.5 alin.(1) lit.h), 

art.11 alin.(1) și art.27 alin.(1) 

lit.c) din 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, art.39 alin.(2) și 

art.67 din Legea nr.62-XVI din 

21 martie 2008 privind 

reglementarea valutară 
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modificările și completările 

ulterioare”. 

(Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, 

nr.127-130, art.496), cu 

modificările și completările 

ulterioare”.  

3 Punctul 1, subpct. 84 din 

proiectul hotărârii: 

„84. În cazul în care au fost 

depistate erori în raportul ale 

cărui date au fost incluse deja în 

calculul cursului oficial, banca 

este obligată să transmită raportul 

repetat cu corectările de rigoare 

prin intermediul SAPI în termen 

de cel mult 3 zile lucrătoare după 

ce acestea au fost depistate de 

către BNM sau de către banca 

licențiată. Concomitent, banca 

este obligată să transmită și un 

mesaj, la adresa electronică 

indicată de BNM în Normele 

tehnice de întocmire a rapoartelor 

electronice, prin care va informa 

BNM despre transmiterea 

repetată a raportului și explicația 

pe marginea erorilor depistate. În 

mesaj se va conține obligatoriu 

numele, prenumele și numărul de 

telefon al persoanei 

responsabile.”. 

Ministerul Justiției al RM La pct. 1 din proiectul hotărârii, referitor la 

propunerea de completare a Regulamentului 

privind stabilirea cursului oficial al leului 

moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de administraţie al 

Băncii Naţionale a Moldovei nr.3 din 15 

ianuarie 2009 cu pct. 84, menţionăm că, 

potrivit art. 46 alin. (8) al Legii nr. 317-XV 

din 18 iulie 2003 exprimarea prin abrevieri a 

unor denumiri sau termeni se poate face 

numai după explicarea lor în text, la prima 

folosire. 

 

Se acceptă 

Abrevierile „SAPI” și „BNM” 

vor fi substuite cu sintagmele 

„Sistemul automatizat de plăți 

interbancare” și „Banca 

Națională a Moldovei”, 

respectiv. 
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4 Punctul 3 din proiectul 

hotărârii: 

 „3. Se abrogă punctele 2 și 3 

din Hotărârea Comitetului 

executiv al Băncii Naționale a 

Moldovei nr. 149 din 6 iunie 

2016 „Cu privire la modificarea 

Regulamentului privind stabilirea 

cursului oficial al leului 

moldovenesc față de valutele 

străine, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al 

Băncii Naționale a Moldovei nr.3 

din 15 ianuarie 2009”.” 

 

Ministerul Justiției al RM Pct. 3 la final, urmează a fi completat cu 

cuvintele „Înregistrată la Ministerul 

Justiţiei cu nr. 1117 din 16 iunie 2016”. 

Se acceptă 

Punctul 3 va avea următorul 

cuprins: 

„3. Se abrogă punctele 2 și 

3 din Hotărârea Comitetului 

executiv al Băncii Naționale a 

Moldovei nr. 149 din 6 iunie 

2016 „Cu privire la 

modificarea Regulamentului 

privind stabilirea cursului 

oficial al leului moldovenesc 

față de valutele străine, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al Băncii 

Naționale a Moldovei nr.3 din 

15 ianuarie 2009”, înregistrată 

la Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova cu           

nr. 1117 din 16 iunie 2016.”. 

 


