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

 
Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 17 februarie 2014, consultarea 

publică a proiectului de Hotărîre a Consiliului de administraţie „Cu privire la modificarea şi 
completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”.  

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este determinată de necesitatea 
evitării cazurilor aplicării neargumentate a normei rezervelor obligatorii de 0%. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt modificarea şi completarea Titlului IV din 
regulament, care detaliază descrierea condiţiilor depozitelor – garanţii şi a împrumuturilor cu 
termen mai mare de 2 ani la care se aplică norma rezervelor obligatorii de 0% şi restricţionarea 
aplicării normei de 0% în situaţiile de restituire anticipată de către bancă a mijloacelor 
contractate iniţial pe termen mai mare de 2 ani. 
Proiectul conţine de asemenea prevederi ce ţin de modificarea structurii şi denumirii rapoartelor 
aferente regimului rezervelor obligatorii, fapt impus de necesitatea includerii în SIR BNM a 
rapoartelor menţionare.  

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova. 
Impactul estimat al proiectului de decizie este eliminarea neclarităţilor în aplicarea de către 

bănci a facilităţilor acordate la constituirea rezervelor obligatorii şi acordarea Băncii Naţionale a 
unui plus de eficienţă în supravegherea respectării regimului rezervelor obligatorii. 

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art. 11 alin.(1) şi (2), art.17 alin.(1) şi (2) şi art. 
26 lit. c) 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. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi 
comunicate pînă pe data de 7 martie 2014 dnei Valentina Salogub pe adresa electronică: 
Valentina.Salogub@bnm.md, la numărul de telefon: 022 409 433, Silvia.Lizanciuc@bnm.md, la 
numărul de telefon: 022 212 176, sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore 
Vieru, nr.1. 

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire 
la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii” şi nota 
de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a 
Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale a Moldovei pe adresa: MD-2005, mun. 
Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.  

 


