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Notă de argumentare 

 

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie 

„Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la 

regimul rezervelor obligatorii” 

 
În anul 2011, în baza modificărilor Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, 
aprobate prin HCA nr.111 din 26.05.2011, în vigoare din 08.07.2011, BNM a introdus 
prevederea referitor la  aplicarea normei rezervelor obligatorii de 0% pentru mijloacele atrase de 
bănci cu termen mai mare de 2 ani. 
Implementarea acestei facilităţi a avut drept scop crearea pentru bănci a unor condiţii care să 
contribuie la creşterea mijloacelor pe termen lung şi, respectiv, la extinderea termenului 
creditelor acordate de bănci persoanelor juridice şi fizice rezidente şi la diminuarea ratelor de 
dobîndă la acestea. 
 
În scopul evitării cazurilor aplicării neargumentate a normei rezervelor obligatorii de 0%, 
propunem efectuarea unor modificări în Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii 
ce ţin de detalierea descrierii condiţiilor depozitelor – garanţii şi ale 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. 
 
În special, în proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie de modificare a Regulamentului este 
prevăzut că, în cazul în care, la solicitarea creditorului / deponentului sau din iniţiativă proprie, 
banca a restituit după o perioadă de menţinere egală sau mai mică de 2 ani mijloacele contractate 
pe un termen mai mare de 2 ani, la suma cărora a aplicat norma rezervelor obligatorii de 0%, 
banca, pentru mijloacele respective, va constitui rezerve obligatorii în perioadele ulterioare de 
menţinere a rezervelor obligatorii. 
În acest scop, începînd cu data restituirii, pe parcursul unei perioade de timp egale cu perioada în 
care pentru aceste mijloace a fost aplicată norma rezervelor obligatorii de 0%, banca va calcula 
şi va menţine rezerve obligatorii din aceste mijloace atrase la norma de rezervare stabilită de 
BNM pentru perioadele curente de menţinere a rezervelor obligatorii.  
Această restricţie nu se va aplica pentru depozitele persoanelor fizice,  în lei moldoveneşti şi în 
valute străine (recalculate în lei moldoveneşti), în sumă mai mică de 300 mii lei, restituite la 
solicitarea deponentului. 
 
De rînd cu modificările menţionate,  propunem şi modificarea anexelor la regulament. 

Acest fapt este condiţionat atît de modificările curente, cît şi de necesitatea includerii în SIR al 
BNM a rapoartelor aferente regimului rezervelor obligatorii. 

Ţinind cont de structurarea rapoartelor aferente regimului rezervelor obligatorii, conform 
cerinţelor noi de raportare, au fost comasate: 

   Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută 
neconvertibilă, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii (cu menţinerea rezervelor 
obligatorii în lei moldoveneşti la BNM în contul „Loro” al băncii) şi  
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 Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută 
neconvertibilă, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii (cu menţinerea rezervelor 
obligatorii la BNM în contul Rezervelor obligatorii ale băncii în moneda naţională),  

 într-un singur raport: Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti si 
în valute neconvertibile recalculate în lei moldoveneşti, incluse în baza de calcul, şi mărimea 
rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti. 

În acelaşi context, a fost modificată structura şi denumirea  Raportului privind mărimea 
mijloacelor atrase în valută liber convertibilă, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii 
(cu menţinerea rezervelor obligatorii la BNM în USD şi în EUR în contul rezervelor obligatorii 
în valută străină al băncii). 

Anexa 6, Baza de calcul a rezervelor obligatorii, a fost detaliată pe conturile bilanţiere. 

 
În prezentul proiect de hotărîre sunt incluse şi unele modificări de ordin tehnic.  

 
Descrierea detaliată a condiţiilor depozitelor – garanţii şi ale împrumuturilor cu termen mai mare 
de 2 ani la care se aplică norma rezervelor obligatorii de 0% urmează să elimine neclarităţile în 
aplicarea de către bănci a facilităţilor acordate la constituirea rezervelor obligatorii şi să acorde 
Băncii Naţionale un plus de eficienţă în supravegherea respectării de către bănci a regimului 
rezervelor obligatorii. 
Restricţionarea situaţiilor de restituire anticipată a mijloacelor contractate iniţial pe termen mai 
mare de 2 ani va exclude posibilitatea aplicării neargumentate de către bănci a normei rezervelor 
obligatorii de 0% din mijloacele atrase cu termen mai mare de 2 ani. 
 
Modificările propuse vor orienta băncile spre promovarea unei politici de atragere a investiţiilor 
pe termen lung şi la extinderea termenului creditelor acordate. 
 
 
 


