
  

 

  

  

 

  

 

1. 1. Regulamentul cu privire la 

raportarea informației 

aferente balanței de plăți, 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al 

Băncii Naționale a Moldovei 

nr. 61 din 11 septembrie 1997 

(republicat în Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova, 2006, nr.5-8, art. 

25), cu modificările și 

completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1) Textul din capitolul V se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

“În cazul neprezentării la 

termen a raportului 

(formularul 08001/5), 

refuzului raportării sau 

raportării incomplete ori 

eronate, Banca Națională a 

Moldovei este în drept să 

aplice măsurile prevăzute la 

art.75 din Legea cu privire la 

Banca Națională a Moldovei 

și în conformitate cu art. 141 

din Legea privind activitatea 

băncilor.”. 

 

2) În anexa nr. 4, în textul 

“Bunuri și servicii procurate 

Se acceptă 

Proiectul de decizie propus pentru consultare publică 

a fost redactat conform recomandării. 

2. Se acceptă 

Proiectul de decizie propus pentru consultare publică 

a fost redactat conform recomandării. 

3. Se acceptă 

Proiectul de decizie propus pentru consultare publică 

a fost redactat conform recomandării. 

4. Se acceptă 

Proiectul de decizie propus pentru consultare publică 

a fost redactat conform recomandării. 

5. Se acceptă 

Argumentarea din Nota informativă este „Intrarea în 

vigoare a proiectului la data publicării este dictată 

de necesitatea substituirii trimiterilor la unele 

articole abrogate din Legea instituțiilor financiare, 

având în vedere intrarea în vigoare a Legii privind 

activitatea băncilor la 1 ianuarie 2018.”. 

6. 

 

Nu se acceptă 

a) Referitor la solicitarea permisiunii legale pentru 

admiterea în Raport a unor erori de 1% din 

valoarea totală a coloanelor pe Debit sau Credit 



  

 

  

  

 

de instituțiile guvernamentale 

și internaționale” cuvântul 

„procurate” se substituie cu 

textul “procurate/prestate”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în 

vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

– 1% erori din valoarea totală, conform datelor 

anuale 2018 din Raportul MAIB ar fi avut un 

impact semnificativ cu erori pe Dt și Ct pentru una 

din următoarele grupuri de tranzacții: Mărfuri, 

Servicii, Venituri, Transferuri curente, Investiții 

directe și de portofoliu, împrumuturi, etc.  

În acest context, menționăm buna colaborare 

dintre BNM și MAIB, începând cu anul 1997, 

referitor la depistarea și evitarea erorilor din 

Raportul MAIB. Lunar, se informează (prin mail, 

telefon) despre erorile, lipsurile depistate în 

rapoartele precedente și se solicită evitarea 

ulterioară a acestora. După caz, se solicită 

raportarea repetată în termenele stabilite. 

b) Clasificarea operațiunilor conform Clasificatorului 

operațiunilor de plată nu poate fi automatizată. 

Aceasta reprezintă o decizie analitică a 

lucrătorului bancar conform Normelor 

metodologice de completare, clasificare a 

operațiunilor în Raportul privind operațiunile 

internaționale. Poate fi automatizată clasificarea 

unor tranzacții de genul transferuri prin sisteme 

de remitere a banilor, depozitele bancare, 

convertirea valute, etc.  

c) Menționăm că Raportul 1-BP este o sursă foarte 

importantă la elaborarea statisticii pentru Balanța 

de plăți a Republicii Moldova.   

7.   
 

8.   
 

 


