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Piaţa valutară a Republicii Moldova în luna septembrie 2012 

 
În luna septembrie 2012 rulajul tranzacţiilor pe piaţa valutară internă prin virament a 

constituit echivalentul a 937.8 mil. dolari SUA, înregistrând o majorare de 20.1 la sută, cu 156.7 
mil. dolari SUA mai mult faţă de luna august 2012 (echivalentul a 781.1 mil. dolari SUA). 
Ponderea majoritară de 53.9 la sută în luna de referinţă i-a revenit dolarului SUA, fiind în 
descreştere cu 6.9 p.p. faţă de luna august 2012. Luna septembrie 2012 s-a caracterizat printr-o 
creştere a tranzacţiilor în euro, reprezentând ca pondere 43.0 la sută din rulajul pieţei valutare, cu 
7.3 p.p. mai mult în comparaţie cu luna august 2012 (35.7 la sută). Ponderea rulajului în ruble 
ruseşti a constituit 2.6 la sută, în descreştere faţă de luna august 2012 cu 0.2 p.p. De menţionat că, 
rulajul pieţei valutare în luna septembrie 2012 a inclus şi tranzacţii în valute ca leul românesc, 
hrivna ucraineană, rubla belorusă, lira sterlină, francul elveţian, precum şi alte valute străine a căror 
pondere a constituit cca. 0.5 la sută, fiind nesemnificativă în rulajul total al pieţei valutare. 

Banca Naţională a Moldovei a efectuat în luna septembrie 2012 operaţiuni pe piaţa valutară 
interbancară în mărime de 73.53 mil. dolari SUA.  

 

Cumpărările/vânzările contra lei moldoveneşti ale principalelor valute străine pe piaţa valutară 
internă prin virament în luna septembrie 2012 

       
Volumul operaţiunilor                                                                  

(echivalent în mil. dolari 
SUA) 

Ponderea                                                          
(în procente) 

  cumpărări vânzări 

Total 

cumpărări vânzări 

Total 

Dolari SUA   153.8 351.6 505.4 45.7% 58.5% 53.9% 

Euro 168.3 235.1 403.4 49.9% 39.1% 43.0% 

Ruble ruseşti  12.4 12.0 24.4 3.7% 2.0% 2.6% 

Alte valute  2.4 2.2 4.6 0.7% 0.4% 0.5% 

Total  336.9 600.9 937.8 100.0% 100.0% 100.0% 

  

Modificarea faţă de luna precedentă  
(în procente) 

Modificarea faţă de luna precedentă 
(în puncte procentuale) 

Dolari SUA   51.2% -5.8% 6.4% 0.9 -8.9 -6.9 

Euro 52.1% 39.8% 44.7% 1.2 8.8 7.3 

Ruble ruseşti  4.6% 21.2% 11.6% -1.5 0.2 -0.2 

Alte valute  -17.6% -10.6% -15.9% -0.6 -0.1 -0.2 

Total  48.3% 8.5% 20.1% 0.0 0.0 0.0 

 
Rulajul total al tranzacţiilor de cumpărare/vânzare contra lei moldoveneşti a principalelor 

valute străine efectuate pe piaţa valutară internă în numerar în luna septembrie 2012 a constituit 
echivalentul a 398.0 mil. dolari SUA, diminuându-se cu 11.9 la sută comparativ cu luna precedentă 
(echivalentul a 451.7 mil. dolari SUA). În aceeaşi ordine de idei, în luna septembrie 2012 s-au 
micşorat atât cumpărările, cât şi vânzările, respectiv cu 12.8 la sută şi cu 7.8 la sută.  Cumpărările 
nete ale principalelor valute străine pe piaţa valutară internă în numerar pe parcursul lunii 
septembrie 2012 s-au micşorat faţă de luna august 2012 cu 41.1 mil. dolari SUA, de la 290.5 mil. 
dolari SUA până la 249.4 mil. dolari SUA. 
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În structura rulajului total al tranzacţiilor de cumpărare/vânzare contra lei moldoveneşti a 
principalelor valute străine efectuate pe piaţa valutară internă în numerar în septembrie 2012, 
tranzacţiile în euro au constituit 57.1 la sută, în dolari SUA - 27.2 la sută, în ruble ruseşti – 14.3 la 
sută, în lei româneşti – 0.6 la sută şi în hrivne ucrainene – 0.8 la sută. Comparativ cu luna 
precedentă, pe fundalul majorării cu 0.6 p.p. a ponderii rulajului în euro şi cu 0.7 p.p. în ruble 
ruseşti, s-a redus respectiv ponderea rulajului în dolari SUA cu 0.6 p.p. şi în hrivne ucrainene cu  
0.7 p.p. 

Cumpărările/vânzările contra lei moldoveneşti ale principalelor valute străine pe piaţa valutară 
internă în numerar în luna septembrie 2012 

 
Volumul operaţiunilor                                                                  

(echivalent în mil. dolari 
SUA) 

Ponderea                                                          
(în procente) 

  Cumpărări Vânzări 

Total 

Cumpărări Vânzări 

Total 

Dolari SUA   84.7 23.7 108.4 26.2% 31.9% 27.2% 

Euro 186.6 40.5 227.1 57.6% 54.5% 57.1% 

Ruble ruseşti  49.8 7.3 57.1 15.4% 9.8% 14.3% 

Lei româneşti  1.1 1.3 2.4 0.3% 1.8% 0.6% 

Hrivne ucrainene  1.5 1.5 3.0 0.5% 2.0% 0.8% 

Total  323.7 74.3 398.0 100.0% 100.0% 100.0% 

  
Modificarea faţă de luna precedentă în 

procente 
Modificarea faţă de luna precedentă în 

puncte procentuale 

Dolari SUA   -15.4% -6.3% -13.6% -0.8 0.5 -0.6 

Euro -12.2% -5.6% -11.1% 0.3 1.3 0.6 

Ruble ruseşti  -7.6% -1.4% -6.9% 0.9 0.6 0.7 

Lei româneşti  -15.4% -13.3% -14.3% 0.0 -0.1 0.0 

Hrivne ucrainene  -54.5% -57.1% -55.9% -0.4 -2.3 -0.7 

Total  -12.8% -7.8% -11.9% 0.0 0.0 0.0 

 

 


