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SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul hotărârii Comitetului executiv  

 „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” 

 

Conținutul punctelor din 

proiectul hotărârii consultat 

public 

Participantul la 

consultare publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandă

rii 

Conținutul 

obiecției/propunerii/recomandării 

Argumentarea autorului 

proiectului 

1. Obiecții și propuneri de ordin general 

 Banca Comercială 

Română Chișinău 

S.A. 

 

Asociația Băncilor 

din Moldova 

1 Considerăm că marjele propuse în 

proiectul de decizie, privind ajustarea 

valorii creanțelor pecuniare, sunt 

nejustificat de mari, în situația în care 

ca garanții sunt depozite bancare, 

valori mobiliare și imobile; aceasta, 

totodată, va împiedica buna aplicare a 

facilității BNM de acordate a 

asistenței de lichiditate băncilor. 

Adițional, remarcăm că proiectul de 

hotărâre nu prevede modul de 

evaluare pentru creanțele pecuniare, 

care sunt garantate cu două sau mai 

multe tipuri de garanții (valori 

mobiliare și imobil, de ex.), prevederi 

pe care le considerăm necesare  a fi 

incluse/reglementate în Normele cu 

privire la evaluarea activelor 

acceptate de Banca Naţională a 

Moldovei ca garanţii la acordarea 

creditelor băncilor. 

Comentariu 

Marjele de ajustare a valorii 

creanțelor pecuniare sunt 

stabilite astfel, încât să  

protejeze Banca Națională 

împotriva riscurilor pierderilor 

financiare la care se expune 

atunci când acceptă drept 

garanții asemenea active. 

Potrivit Regulamentului cu 

privire la asistența de lichiditate 

în situații de urgență, aprobat 

prin Hotărârea Comitetului 

executiv nr.343/2019 (pct.63), 

la apariția situațiilor care 

determină executarea 

garanțiilor, Banca Națională 

poate executa garanția în formă 

de creanțe pecuniare  prin 

vânzarea sau însușirea acestora. 

Totodată, potrivit art.71 alin.(2) 

lit.c) din Legea nr.548/1995 cu 

privire la Banca Națională a 

Moldovei, Banca Națională 
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poate „c) să achiziţioneze, în 

scopul acoperirii sumelor care îi 

sunt datorate, orice bunuri şi să 

exercite drepturile şi obligațiile 

aferente acestor bunuri, cu 

condiția ca ea să se elibereze de 

aceste bunuri cât mai curând 

posibil;”. 

Prin urmare, Banca Națională 

trebuie să fie sigură că va putea 

vinde garanția la un preț care va 

acoperi valoarea asistenței de 

lichiditate, ținând cont și de 

faptul că, creanțele pecuniare 

nu sunt active lichide. Întrucât 

Banca Națională poate avea 

nevoie de ceva timp pentru a 

vinde astfel de active specifice, 

marjele de ajustare a valorii 

constituie, în asemenea situații, 

un amortizor de siguranță 

(safety buffer) împotriva 

oricăror pierderi rezultate din 

vânzarea creanțelor.  

 

Referitor la evaluarea 

creanțelor pecuniare garantate 

cu două sau mai multe tipuri de 

garanții, menționăm 

următoarele: 

Conform pct.43, 46 din 

Regulamentul cu privire la 

asistența de lichiditate în situații 

de urgență, aprobat prin 
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Hotărârea Comitetului executiv 

nr.343/2019 (Monitorul Oficial 

al R. Moldova nr.7-13 din 

17.01.2020), la depunerea în 

calitate de garanții a creanțelor 

pecuniare băncile au obligația 

să prezinte la Banca Națională 

și contractele de gaj încheiate 

cu debitorii lor, care, potrivit 

art.684 alin.(4) din Codul civil, 

trebuie să conțină, printre altele, 

descrierea bunului gajat, suma 

maximă garantată a obligației 

garantate cu gaj.  Respectiv, 

pentru a stabili valoarea ajustată 

a creanței, la partea de credit 

garantată cu un anumit tip de 

garanție (gaj) se vor aplica 

marjele de ajustare a valorii 

stabilite pentru fiecare tip de 

garanție potrivit prezentelor 

Norme. 

 BC 

„Moldindconbank” 

S.A. 

 

2 Propunem definirea noţiunii de 

„creanţe pecuniare”, în sensul 

prezentului document sau indicarea 

referinţei la actul legislativ care 

prevede noţiunea respectivă. 

Comentariu 

Noțiunea „creanțe pecuniare” 

este definită la art.4 pct.8) din 

Legea nr.184/2016 cu privire la 

contractele de garanție 

financiară după cum urmează: 

„creanțe pecuniare – creanțe 

care decurg din contractele în 

temeiul cărora băncile, inclusiv 

băncile centrale, acordă 

credite”. 

Potrivit Ministerului Justiției 

(aviz nr.04/11270 din 
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18.11.2019 la proiectul 

Regulamentului cu privire la 

asistența de lichiditate în situații 

de urgență), „noțiunile 

consacrate în cadrul normativ, 

în conformitate cu  art. 54 din 

Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, sunt 

obligatorii pentru actele 

normative conexe, deci, este 

inutil de a fi definite repetat.”. 

De asemenea, potrivit 

Ministerului Justiției 

(scrisoarea nr.03/11097 din 

20.10.2015), actul normativ nu 

este un dicționar, fapt pentru 

care nu este justificată definirea 

noțiunilor decât în cazul în care, 

la momentul adoptării actului, 

se știe cu certitudine că un 

termen este pasibil de mai multe 

interpretări sau dacă se imprimă 

un alt sens decât cel uzual și se 

optează pentru o anumită 

interpretare. 

 Depozitarul central 

unic al valorilor 

mobiliare 

 

3 Se atestă o confuzie în ce privește 

tipul tranzacțiilor pentru care 

Depozitarul central va efectua 

evaluarea activelor și apelul în marjă, 

dată fiind neconcordanța dintre 

prevederile din Normele cu  privire la 

evaluarea activelor acceptate de 

Banca Naţională a Moldovei ca 

garanţii la acordarea creditelor 

Se acceptă 

Pentru o mai bună precizie a 

normei dispozitive, pct.21 și 22 

din Regulamentul cu privire la 

operațiunile de piață monetară 

ale Băncii Naționale a 

Moldovei, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de 

administrație al Băncii 
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băncilor și prevederile punctelor 21, 

22 din Regulamentul  cu privire la 

operațiunile de piață monetară ale 

Băncii Naționale a Moldovei (aprobat 

prin HCA al BNM, nr.188 din 

25.09.2014). În punctele în cauză din 

regulament se face referință atât la 

tranzacțiile repo, cât și la reverse repo 

ale Băncii Naționale, pe când în pct.1 

din Norme este prevăzut că acestea 

stabilesc metodologia de evaluare 

doar a activelor puse la dispoziția 

Băncii Naționale de către bănci, iar în 

pct. 19 este prevăzut că Depozitarul 

central va evalua zilnic activele 

eligibile pentru creditele acordate şi 

tranzacţiile repo.  

 

Solicităm să fie adusă o claritate pe 

aspectul în cauză. 

Naționale a Moldovei 

nr.188/2014, au fost ajustate și 

prevăd că, la stabilirea prețului 

de vânzare pentru tranzacțiile 

reverse repo, se aplica mutatis 

mutandis marjele de ajustare a 

valorii de piață a VMS 

prevăzute pentru tranzacțiile 

repo în Normele cu privire la 

evaluarea activelor acceptate de 

Banca Națională a Moldovei ca 

garanții la acordarea creditelor 

băncilor, aprobate prin 

Hotărârea Comitetului executiv 

nr.211/2019.  

Pct.12 din Norme: 

„12. Valoarea activelor eligibile 

tranzacţionabile reprezentate 

prin valori mobiliare de stat şi 

certificate ale Băncii Naţionale 

se calculează prin deducerea 

marjelor de ajustare a valorii, 

exprimate procentual, din preţul 

de piaţă stabilit de Banca 

Naţională conform formulei:...”.  

 

Depozitarul central 

unic al valorilor 

mobiliare 

 

4 De exclus cuvintele „stabilit de Banca 

Națională”, întrucât prețul de piață al 

obligațiunilor municipale și 

corporative nu va fi stabilit de către 

Banca Națională.    

 

Nu se acceptă 

Pct.12 se completează cu 

cuvintele „obligațiuni 

municipale și corporative”, iar 

potrivit pct.13 sbp.3) 

reformulat, „pentru 

obligațiunile municipale și 

corporative Banca Națională 

stabilește cel mai reprezentativ 

preț  care va fi utilizat în 

determinarea valorii de piață a 

acestora. Valoarea lor se 

calculează pe baza prețului cel 

mai reprezentativ din ziua 
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lucrătoare anterioară  datei 

evaluării.”. 

Abordarea aceasta e conformă 

cu Orientarea (UE) 2015/510 a 

Băncii Centrale Europene din 

19 decembrie 2014 privind 

punerea în aplicare a cadrului 

de politică monetară a 

Eurosistemului. 

II. Obiecții și propuneri la proiectul hotărârii 
Pct.1, subpunctul 7) și 9): 

„7) Se completează cu punctul 

91 cu următorul cuprins: 

„91. În funcție de categoria 

de marjă de ajustare a valorii în 

care activul tranzacționabil este 

repartizat și de scadența 

reziduală a acestuia, se stabilesc 

următoarele niveluri de marje de 

ajustare a valorii:... ”. 

Banca Comercială 

Română Chișinău 

S.A. 

5 Propunem excluderea din tabel a 

textului „(Se consideră că luna are 30 

de zile şi anul – 365 de zile)”, întrucât 

modul de calculare a timpului este 

expres prevăzut în Codul Civil al 

Republicii Moldova nr.1107/2002. 

Se acceptă 

Pct.1, subpunctul 9): 

„9) Se completează cu punctele 

101 și 102 cu următorul cuprins:   

„101. În cazul acordării 

asistenței de lichiditate, pot fi 

acceptate pentru garantare 

obligațiuni municipale și/sau 

corporative doar dacă sunt emise 

cu acoperire conform art.8 

alin.(1) lit.a) din Legea 

nr.171/2012 privind piața de 

capital. 

Banca Comercială 

Română Chișinău 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Propunem excluderea pct.101 întrucât 

acesta nu ar avea referință la modul de 

evaluare a activelor, însă considerăm 

oportun de a fi prevăzut în 

Regulamentul cu privire la asistența 

de lichiditate în situații de urgență. 

Se acceptă 

Având în vedere că, în procesul 

de modificare a Normelor s-a 

constatat necesitatea operării 

unei modificări tehnice, tot prin 

prezentul proiect de hotărâre, și 

la Regulamentul cu privire la 

asistența de lichiditate în situații 

de urgență, aprobat prin 

Hotărârea Comitetului executiv 

al Băncii Naționale a Moldovei 

nr.343/2019, dispoziția privind 

acceptarea drept garanții a 
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102. Pentru creanțele 

pecuniare acceptate drept 

garanții la acordarea asistenței de 

lichiditate se stabilesc 

următoarele niveluri de marje de 

ajustare a valorii, determinate în 

funcție de scadența reziduală, 

tipul debitorului și a garanției 

creanței, după cum urmează: ...”. 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Băncilor 

din Moldova 

obligațiunilor municipale și 

corporative emise doar cu 

acoperire a fost inclusă în 

regulament. 

 

7 Considerăm că în pct.102, marjele de 

ajustare prevăzute pentru creanțele 

garantate cu depozite bancare nu sunt 

corelate cu marjele de ajustare a 

activelor eligibile reprezentate de 

depozite bancare (specificate la 

punctul 15 subpunctul 3) din Normele 

cu privire la evaluarea activelor 

acceptate de Banca Naţională a 

Moldovei ca garanţii la acordarea 

creditelor băncilor), fiind mult peste 

nivelurile acestora. 

Totodată, marjele de ajustare pentru 

creanțele garantate cu valori 

mobiliare de stat nu sunt corelate cu 

marjele de ajustare a activelor 

eligibile reprezentate de valori 

mobiliare de stat (specificate în 

cuprinsul pct.91), fiind mult peste 

nivelurile acestora. 

Considerăm că prevederea unor marje 

(cu până la 39 pp) mai mari aplicate la 

garanția creanțelor, comparativ cu 

marjele aplicate pentru activele 

reprezentate de aceleași creanțe este 

nejustificată. 

Comentariu 

Pct.15 sbp.3) stipulează 

posibilitatea acceptării drept 

garanții a cel mult 80% din 

suma rezervelor obligatorii ale 

băncilor în valută liber 

convertibilă, menținute în 

volum neschimbat, la data 

constituirii garanției, astfel cum 

prevede Regulamentul cu 

privire la regimul rezervelor 

obligatorii, aprobat prin 

Hotărârea Comitetului executiv 

al Băncii Naționale a Moldovei 

nr.302/2019 (pct.28). Pentru 

rezervele obligatorii acceptate 

drept garanții nu se aplică, de 

obicei, marje de ajustare a 

valorii. Banca Națională poate 

aplica marje de ajustare a 

valorii doar în cazul unei 

expuneri excesive la risc 

valutar, determinate de 

aprecierea semnificativă a 

leului moldovenesc față de 

dolarul SUA și euro.  
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Menționăm că Banca Națională 

acceptă ca garanție doar creanțele 

pecuniare clasificate în categoria 

standard. 

 

 

Marjele de ajustare a valorii 

prevăzute la pct.91 pentru 

valorile mobiliare de stat se 

aplică la efectuarea 

operațiunilor regulate de 

politică monetară și la 

acordarea asistenței de 

lichiditate în situații de urgență. 

În cadrul acestor operațiuni, 

dreptul de proprietate asupra 

valorilor mobiliare de stat este 

transferat Băncii Naționale 

(tranzacțiile repo), sau acestea 

sunt blocate în conturile 

relevante, deschise în 

Depozitarul central, în favoarea 

Băncii Naționale în calitate de 

beneficiar al garanției, Banca 

Națională obținând astfel 

controlul asupra garanției. 

În cazul acceptării drept 

garanții a creanțelor pecuniare 

garantate cu valori mobiliare de 

stat, Banca Națională nu 

dispune de competența de a 

controla garanția (obiectul 

gajului) care stă la baza 

creanței.  

Opinăm că marjele de ajustare a 

valorii creanțelor pecuniare, 

stabilite prin prezentele Norme, 

sunt justificate și din 

următoarele considerente: 



 

9 
 

Pentru că băncile solicită 

asistență de lichiditate în situații 

de urgență de la banca centrală 

atunci când nu mai dispun de 

active eligibile pentru 

operațiunile de politică 

monetară, banca centrală, în 

exercitarea funcției de creditor 

de ultimă instanță și urmărind  

obiectivul stabilității financiare, 

trebuie să accepte drept garanții 

active de o calitate mai joasă și, 

cel mai adesea, nelichide, 

expunându-se astfel la riscuri 

asociate sporite (riscul de 

credit, de piață, de lichiditate), 

care pot genera pierderi 

financiare. Creanțele pecuniare 

se înscriu în această categorie. 

Clasificarea, de către bancă, a 

creanței în categoria „activ 

standard” nu exclude 

posibilitatea reclasificării 

acesteia într-o altă categorie, în 

urma controalelor pe teren 

efectuate de Banca Națională. 

De asemenea, trebuie ținut cont 

de faptul că asistența de 

lichiditate în situații de urgență 

se acordă în situații de criză. În 

funcție de gravitatea și 

amploarea acesteia, poate fi 

afectat nu doar sectorul 

financiar, dar și sectorul real al 

economiei.  
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B.C. „ProCredit 

Bank" S.A. 

8 La punctul 9 din proiect, care se 

completează cu pct.102, în tabel, 

propunem să se calculeze marje de 

ajustare mai mici pentru creanţele 

pecuniare garantate cu depozite 

bancare decât cele propuse, adică să 

fie o diferenţă între depozitele 

bancare şi valorile mobiliare de stat, 

întrucât depozitele bancare sunt un 

mijloc sigur de garantare, iar valoarea 

depozitului rămâne neschimbată, cu 

excepția cazului când valuta 

creditului e diferită de valuta 

depozitului. 

 

 

Nu se acceptă 

După cum este menționat și în 

comentariul precedent, 

asistența de lichiditate în situații 

de urgență reprezintă o formă 

excepțională de finanțare 

acordată băncilor solvabile în 

situații de criză,  atunci când 

acestea nu dispun de lichiditate 

suficientă și nu o pot obține pe 

piața interbancară, prin 

participarea la operațiunile de 

politică monetară ale băncii 

centrale sau din alte surse. În 

asemenea situații problemele de 

lichiditate ale unei sau ale 

câtorva bănci pot avea efect de 

contagiune, astfel încât și alte 

bănci să se confrunte cu 

probleme de lichiditate. Pe timp 

de criză valoarea mark-to-

market a activelor financiare 

poate deveni extrem de volatilă 

(înstrăinarea forțată a activelor 

în astfel de circumstanțe 

înseamnă că problemele de 

lichiditate se pot transforma 

rapid în insolvabilitate). În 

asemenea circumstanțe, când și 

situația financiară a băncii la 

care este constituit depozitul se 

poate deteriora, depozitele 

bancare nu pot fi considerate 

mijloc sigur de garantare.  
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Totodată, la apariția situațiilor 

de neîndeplinire a obligațiilor 

de către banca debitoare, Banca 

Națională va executa garanția în 

formă de creanțe pecuniare, nu 

depozitele care garantează 

aceste creanțe, asumându-și 

toate riscurile aferente. 

Pct.1, subpunctul 12): 

„12) Punctul 13: 

a) subpunctul 1) se 

completează cu cuvintele „a 

Băncii Naţionale”; 

b) se completează cu 

subpunctele 3) și 4) cu 

următorul cuprins: 

 „3) pentru obligațiunile 

municipale și corporative 

Banca Națională stabilește 

piața cea mai reprezentativă 

pentru prețul care va fi utilizat 

în determinarea valorii de piață 

a acestora, iar în absența unui 

preț de piață reprezentativ, 

stabilește și utilizează un preț 

teoretic. Pentru obligațiunile 

evaluate la preț teoretic se 

aplică o marjă suplimentară de 

ajustare a valorii de 5,0%; 

         4) în calcularea valorii de 

piață sau a valorii teoretice a 

unui activ tranzacționabil se 

include și dobânda 

acumulată.”.  

 

Ministerul Finanțelor 

al Republicii 

Moldova 

 

 

 

 

 

 

9 Ministerul Finanțelor a examinat 

proiectul Hotărârii Comitetului 

executiv al Băncii Naționale a 

Moldovei pentru modificarea 

Normelor cu privire la evaluarea 

activelor acceptate de Banca 

Națională a Moldovei ca garanții la 

acordarea creditelor băncilor și 

enunță că proiectul înaintat nu are 

impact asupra bugetului public 

național. În acest context, remarcăm 

că potrivit art.34 alin.(5) din Legea 

nr.100/2017 cu privire la actele 

normative, expertiza financiară este 

obligatorie doar pentru proiectele care 

au impact asupra bugetului public. 

 

Totodată, în vederea asigurării 

clarității conținutului și evitării 

interpretărilor, considerăm necesar 

definirea termenului de „preț 

teoretic”, la care se face referire în 

subpunctul 12) al proiectului. 

 

Comentariu 

Având în vedere că proiectul 

supus consultărilor publice 

conține norme care vizează și 

un subiect sensibil, cum este 

asistența de lichiditate în situații 

de urgență, s-a considerat 

binevenită consultarea acestuia 

și cu Ministerul Finanțelor. 

 

Banca Națională va calcula un 

preț teoretic al obligațiunilor 

pentru care nu există preț de 

piață bazat pe valoarea 

actualizată netă estimată a 

fluxurilor de numerar pe care 

acestea le generează pe toată 

durata operațiunii de creditare. 

Aceasta este o tehnică standard 

aplicată.  

O prevedere în acest sens se 

regăsește în Regulamentul cu 

privire la operațiunile de piață 

monetară ale Băncii Naționale a 

Moldovei (pct.21), aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de 

administrație nr.188/2014. 
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Comisia Națională a 

Pieței Financiare 

10 În partea ce ține de obligațiunile 

emise de autoritățile administrației 

publice locale și obligațiunile 

corporative, propunem următoarele: 

- revizuirea prevederilor pct.13, 

subpunctul 3) din Norme, din 

considerentul că actele normative ale 

CNPF stipulează expres locul de 

tranzacționare  pentru obligațiunile 

municipale - piața reglementată; 

- excluderea la pct.13, 

subpunctul 3) din Norme a cuvântului 

„reprezentativ” în vederea 

uniformizării noțiunilor utilizate. 

Se acceptă parțial 

La pct.13, sbp.3) a fost 

modificat și va avea următorul 

cuprins: 

„3) pentru obligațiunile 

municipale și corporative 

Banca Națională stabilește cel 

mai reprezentativ preț  care va fi 

utilizat în determinarea valorii 

de piață a acestora. Valoarea lor 

se calculează pe baza prețului 

cel mai reprezentativ din ziua 

lucrătoare anterioară  datei 

evaluării. În absența unui preț 

de piață reprezentativ, Banca 

Națională stabilește și utilizează 

un preț teoretic. Pentru 

obligațiunile evaluate la preț 

teoretic se aplică o marjă 

suplimentară de ajustare a 

valorii de 5,0%;”. 

Menționăm că, în calitate de 

beneficiar al garanției, Banca 

Națională își rezervă dreptul de 

a stabili cel mai reprezentativ 

preț la determinarea valorii de 

piață a obligațiunilor 

municipale și corporative 

acceptate drept garanții pentru 

lichiditatea furnizată băncilor.  

Abordarea aceasta e conformă 

cu Orientarea (UE) 2015/510 a 

Băncii Centrale Europene din 

19 decembrie 2014 privind 
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punerea în aplicare a cadrului 

de politică monetară a 

Eurosistemului, art.134.1 

 

Pct.1, subpunctul 13): 

„13) Punctul 14: 

a) primul alineat, după 

cuvintele „creditele acordate” 

se completează cu textul „/ 

asistența de lichiditate 

acordată”; 

b) în formulă, după cuvintele 

„Suma creditului” se 

completează cu textul „/ 

asistenței”; 

c) alineatul al doilea se 

completează cu textul: „ , iar în 

cazul obligațiunilor municipale 

/ corporative – în funcție de 

valoarea nominală a acestora”.  

 

 

Depozitarul central 

unic al valorilor 

mobiliare 

 

11 Punctul 14 din Norme de expus cu 

următorul conținut: 

„14. Volumul necesar de valori 

mobiliare acceptate ca garanții la 

constituirea acestora se calculează 

conform formulei: 
 

Volumul la valoarea nominală

=
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑙𝑖𝑐ℎ𝑖𝑑𝑖𝑡ăț𝑖𝑖 𝑓𝑢𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑎ță 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑡ă 
𝑎 𝑢𝑛𝑒𝑖 𝑉𝑀

 

∗  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙ă 𝑎 𝑢𝑛𝑒𝑖 𝑉𝑀 

(2) 

 

În cazul asistenței de lichiditate, la 

calcularea volumului necesar de 

valori mobiliare se va lua în calcul 

suma lichidității furnizate plus 

dobânda aferentă tranzacției. 

Volumul la valoarea nominală 

calculat se rotunjește până la o 

valoare divizibilă cu valoarea 

nominală a unei valori mobiliare.”. 

Se acceptă 

Pct.1, subpunctul 17): 

„17) Punctul 19 va avea 

următorul cuprins:   

Depozitarul central 

unic al valorilor 

mobiliare 

12 La punctul 19 din Norme:  
În prima propoziție, după cuvintele 

„sunt evaluate zilnic de către 

Se acceptă 

                                                           
1 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_02014o0060-20200408_ro_txt.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_02014o0060-20200408_ro_txt.pdf
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 „19. Activele eligibile pentru 

creditele acordate și tranzacțiile 

repo sunt evaluate zilnic de către 

Depozitarul central în 

conformitate cu Regulile 

Depozitarului central, 

coordonate cu Banca Națională, 

în baza prețurilor de piață ale 

valorilor mobiliare prezentate de 

către Banca Națională. 

Activele eligibile pentru 

asistența de lichiditate acordată 

sunt evaluate de către Banca 

Națională lunar (la necesitate 

mai frecvent) în conformitate cu 

normele de evaluare stabilite la 

pct.91-182. 

Depozitarul central și 

Banca Națională calculează 

valoarea ajustată a activelor 

eligibile luând în considerare 

modificările în volumul 

creditelor / asistenței de 

lichiditate în sold, marjele de 

ajustare a valorii și principiile de 

evaluare stabilite de prezentele 

norme.”. 

 

 Depozitarul central în conformitate” 

de completat cu textul „cu prevederile 

contractului încheiat în acest sens 

între Banca Națională și Depozitarul 

central și”, în continuare conform 

textului. 

Din ultima propoziție de exclus 

cuvintele „Depozitarul central și”, 

având în vedere faptul că 

răscumpărarea operațiunilor 

reversibile (repo și operațiuni de 

creditare) în sistemul DCU se 

efectuează doar la data scadenței și în 

volum integral. Rambursări parțiale 

în tranșe ale creditelor înregistrate în 

sistemul DCU nu sunt posibile, deci, 

prevederea precum că Depozitarul 

central va calcula valoarea ajustată a 

activelor eligibile, luând în 

considerare modificările în volumul 

creditelor în sold, nu este valabilă 

pentru Depozitarul central. 

 

Pct.1, subpunctul 18): 

„18) Punctul 20 va avea 

următorul cuprins: 

„20. Pentru a reduce 

frecvența apelurilor în marjă, 

Banca Națională aplică un prag 

Banca Comercială 

Română Chișinău 

S.A. 

Asociația Băncilor 

din Moldova 

13 Propunem la pct.20 după cuvintele 

„un prag” completarea cu textul 

„inferior”. Tot la acest punct 

propunem reformularea textului „la 

calcularea necesității de a solicita un 

apel în marjă”, întrucât „apel în 

Comentariu 

Pragul de declanșare stabilit se 

va aplica nu doar pentru a 

reduce frecvența apelurilor în 

marjă, dar și pentru a reduce 

frecvența restituirilor excesului 
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de 3,0% din valoarea lichidității 

furnizate băncii. 

În cazul acordării 

asistenței de lichiditate, la 

calcularea necesității de a 

solicita un apel în marjă se va lua 

în considerare și dobânda 

acumulată aferentă lichidității 

furnizate.”.  

 

marjă” semnifică „procedură... prin 

care se solicită contrapărților 

furnizarea de active...”. 

de garanții, la solicitarea băncii. 

Pentru o mai bună claritate a 

normei, alineatul întâi de la 

pct.20, după cuvintele 

„apelurilor în marjă” a fost 

completat cu textul „și a 

restituirilor excesului de 

garanții”. 

Alineatul al doilea a fost 

reformulat și va avea următorul 

cuprins: 

„În cazul acordării asistenței de 

lichiditate, pragul de declanșare 

indicat la alineatul întâi se 

aplică la soldul curent al 

asistenței furnizate plus 

dobânda acumulată.”.  

Depozitarul central 

unic al valorilor 

mobiliare 

 

14 De completat la sfârșit cu un alineat 

nou cu următorul conținut: 

„Efectuarea apelurilor în marjă și 

returnarea excesului de garanții 

pentru credite, operațiuni repo și 

reverse repo, se efectuează de către 

Depozitarul central. Efectuarea 

apelurilor în marjă și returnarea 

excesului de garanții pentru asistența 

de lichiditate se efectuează de către 

Banca Națională.”. 

 

Comentariu 

Efectuarea apelurilor în marjă și 

restituirea excesului de garanții  

în tranzacțiile reverse repo se va 

realiza de către Depozitarul 

central în baza relațiilor 

contractuale cu participanții. 

Pct.1, subpunctul 19): 

„19) Se completează cu punctul 

201 cu următorul cuprins: 

„201. În cazul în care 

valoarea activelor acceptate 

drept garanții scade sub pragul 

Banca Comercială 

Română Chișinău 

S.A. 

Asociația Băncilor 

din Moldova 

 

15 Solicităm clarificarea sensului 

/semnificației expresiei  „pragul 

superior”. 

Comentariu 

Valoarea de piață ajustată a 

activelor acceptate drept 

garanții în operațiunile de 

creditare se poate modifica, pe 

durata operațiunii, atât în sensul 
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inferior, Banca Națională este în 

drept să solicite băncii 

constituirea apelurilor în marjă 

prin furnizarea de active 

suplimentare sau mijloace 

bănești. 

În cazul în care valoarea 

activelor constituite drept 

garanții depășește pragul 

superior, Banca Națională poate 

returna băncii excesul de garanții 

la solicitarea acesteia.”. 

 

deprecierii, cât și în sensul 

aprecierii acestora. Prezentele 

Norme definesc cerințele 

privind acoperirea cu garanții a 

lichidității furnizate prin 

stabilirea unui prag de 3,0% din 

valoarea lichidității furnizate 

băncii, ceea ce reduce frecvența 

apelurilor în marjă și a 

restituirilor excesului de 

garanții atât timp cât valoarea 

de piață ajustată a activelor se 

află încă între nivelul superior și 

cel inferior al pragului de 

declanșare. 

 Centrul Național 

Anticorupție al 

Republicii Moldova 

 

16 În conținutul proiectului expertizat nu 

s-au identificat factori de risc care pot 

genera apariția riscurilor de corupție. 

 

 Ministerul Justiției 

Consiliul 

Concurenței  

BC „Victoriabank” 

S.A. 
MOBIASBANCĂ – 

OTP Group S.A. 

 

17 Au comunicat lipsa obiecțiilor și/sau 

propunerilor. 

 

 

 

 


