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NOTĂ DE ARGUMENTARE 
 
 

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei 
„Cu privire la Regulamentul privind metodologia de calcul a indicelui de referinţă pentru 

contractele de credit pentru consumători” 
 
 

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu 
privire la Regulamentul privind metodologia de calcul a indicelui de referinţă pentru contractele 
de credit pentru consumători” (în continuare – proiectul hotărîrii) a fost elaborat în conformitate 
cu prevederile art.13 (a) din Legea nr.202 din 12 iulie 2013 şi Planului Naţional de armonizare a 
legislaţiei pentru anul 2012. 

Hotărîrea în cauză are drept scop stabilirea normelor privind contractele de credit cu 
dobînda variabilă, totodată scopul proiectului hotărîrii constă în dezvoltarea cadrului legal 
necesar în vederea asigurării protecţiei consumatorilor prin crearea condiţiilor echitabile în 
procesul obţinerii creditelor. 

În scopul creării condiţiilor şi drepturilor egale, protecţiei  consumătorilor atît la 
încheierea contractelor de credit cât şi pe parcursul derulării acestora, în proiectul hotărîrii sunt 
descrise modul şi instrumentele de stabilire a indicelui de referinţă pentru contractele de credit 
care vor sta la baza calculului ratei dobînzii pentru credite obţinute. 

Urmare examinării experienţei internaţionale de stabilire a ratelor de referinţă la creditele 
acordate în moneda naţională şi în valută străină, precum şi existenţa unor astfel de rate pe piaţa 
Republicii Moldova se constată a fi indicele oportun pentru moneda naţională – rata de bază a 
BNM, pentru creditele acordate în dolari SUA - USD Libor, pentru credite oferite în euro  se va 
utiliza ca indice de bază Euribor,  pentru alte valute în calitate de indice de referinţă se va utiliza 
rata medie interbancară a pieţei respective. 

În acest sens, proiectul hotărîrii completează Legea privind contractele de credit pentru 
consumatori în domeniul stabilirii normelor privind contractele de credit cu dobînda variabilă şi 
va stimula băncile comerciale în crearea condiţiilor egale pentru consumatori. Totodată, va ajuta 
publicul larg în înţelegerea creării condiţiilor în domeniul calculului ratei dobînzii pentru 
creditele obţinute. 

 
 


