
 
Banca Naţională a Moldovei 

 
ANUNŢ 

privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie 
 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 30.12.2013, consultarea publică a 
proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a 
informaţiei aferente activităţilor lor”. 
Scopul proiectului constă în perfecţionarea standardelor de promovare a comparabilităţii, 
relevanţei informaţiei atât calitative cât şi cantitative ce ţin de performanţele financiare ale 
băncii, poziţia financiară, politicile contabile, activităţile manageriale, inclusiv criteriile şi modul 
de dezvăluire de către bancă a informaţiei privind acţionarii şi/sau grupele de persoane care 
acţionează concertat care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi benficiarii efectivi 
ai acestora. De asemenea, sunt încorporate elemente aferente dobânzii anuale efective, monedei 
creditului ţinând cont de prevederile art. 4 din Legea privind contractele de credit pentru 
consumatori.  
Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova. 
Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în 
perfecţionarea modului de reglementare şi supraveghere a activităţii băncilor din Republica 
Moldova. 
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 
5, 11 şi 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi 
completările ulterioare, şi art. 25, 30, 35 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 
21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 110-113, art. 
334), cu modificările şi completările ulterioare. 
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate 
până pe data de 17.01.2014, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. 
Concomitent, pot fi comunicate dnei Natalia Harea, pe adresa electronică: 
natalia.harea@bnm.md sau la numărul de telefon: 22409442. 
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la 
aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a 
informaţiei aferente activităţilor lor şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe 
pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md. 
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