
 

Proiect 
 

 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

HOTĂRÎREA 

 
nr.__ din_______________2014 

 
 

Cu privire la Regulamentul privind  
metodologia de calcul a indicelui de referinţă  

pentru contractele de credit pentru consumători 
 
 
În temeiul art. 5 (1), art. 11 (1), art. 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, art. 13 (a) din Legea nr. 202 din 12 iulie 2013 cu privire 
la contractele de credit pentru consumatori (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 
191-196/619 din 06.09.2013), art. 25 (1) din Legea nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la 
instituţiile financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81/199), cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 19.12.2011 cu privire la 
aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2012 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2011, nr. 227-232/1049), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a 
Moldovei 

 
 
HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la metodologia de calcul a indicelui de referinţă 
pentru contractele de credit pentru consumatori. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data  publicării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexa nr.1  
la Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al Băncii Naţionale a Moldovei 
nr. ___ din ___ _________ 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulament cu privire la 
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indicelui de referinţă  
pentru contractele de credit pentru consumatori 

 
 
 
 
 

Departamentul politică monetară şi cercetări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROIECT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chisinau, 2014 
 



 

  

I. Baza legală 

1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a 
Moldovei prevăzute la art. 5, 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 din 
Legea instituţiilor financiare şi art. 13 din Legea privind contractele de credit pentru consumatori. 
 
 

II. Obiectul şi scopul metodologiei 

2. Scopul prezentului regulament este stabilirea indicelui de referinţă pentru contractele de 
credit cu dobândă variabilă pentru dezvoltarea cadrului legal necesar, în vederea asigurării 
protecţiei consumatorilor prin crearea de condiţii echitabile pentru obţinerea de credite.  

 
 

III. Noţiuni utilizate 

3. În scopul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni: 

Consumator – orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care 
comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de 
întreprinzător sau profesională. 

Creditor – persoană fizică sau juridică care acordă sau se angajează să acorde credite sau 
împrumuturi în exerciţiul activităţii sale comerciale sau profesionale. 

Credit - orice angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiţia rambursării lor, plăţii 
dobînzii şi altor plăţi aferente; orice prelungire a termenului de rambursare a datoriei; orice garanţie 
emisă, precum şi orice angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată 
(conform art.3 din Legea instituţiilor financiare, nr.550-XIII din 21 iulie 1995). 

Contract de credit pentru consumatori – contract prin care un creditor acordă sau se 
angajează să acorde unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte 
facilităţi financiare similare, cu excepţia contractelor pentru prestarea de servicii în mod continuu 
sau pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel, atunci când consumatorul plăteşte pentru acestea în 
rate, pe durata furnizării lor. 

Indicele de referinţă pentru contractele de credit –  indicator numeric stabilit de Banca 
Naţională a Moldovei care serveşte drept baza petru calculul ratei dobânzii la contractele de credit 
cu dobândă variabilă acordate consumatorilor. 

Rata de bază - rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară ale BNM  
pe termen scurt. Rata de bază a BNM se stabileşte de Consiliul de administraţie al BNM în baza 
analizei unui şir de indicatori macroeconomici şi monetari. 

Rata dobânzii - rată exprimată de obicei ca procent pe an, a sumei pe care un debitor trebuie 
s-o plătească creditorului pe o anumită perioadă de timp, faţă de suma împrumutului, a depozitului 
sau a valorilor mobiliare. 

 
 

IV. Modul de stabilire a indicelui de referinţă pentru contractele de credit 

4. Banca Naţională a Moldovei promovează politica ratelor la instrumentele de reglementare 
monetară, ţinând cont de conjunctura pieţelor monetară şi valutară, având la bază analiza situaţiei în 
economia naţională, dinamica proceselor inflaţioniste şi aşteptările prognozate ale indicatorilor 
macroeconomici. 



 

  

5. În contractele de credit cu dobândă variabilă se va stabili rata dobânzii compusă dintr-un 
indice de referinţă şi o marjă fixă pe toată durata derulării contractului de credit:  

5.1 Pentru credite cu dobânda variabilă oferite în moneda naţională în calitate de indice de 
referinţă va servi rata de bază stabilită periodic de Consiliu de administraţie al Băncii 
Naţionale a Moldovei. 

5.2 Pentru credite cu dobânda variabilă oferite în dolari SUA în calitate de indice de referinţă va 
servi USD Libor (London Interbank Offered Rate) care este calculată şi publicată de către 
compania Thomson Reuters la ora 11:30 ora Londrei GTM în fiecare zi. 

5.3 Pentru credite cu dobânda variabilă oferite în euro în calitate de indice de referinţă va servi 
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) care este calculată şi publicată de către compania 
Reuters la ora 11:00 (CET) în fiecare zi. 

5.4 Pentru credite cu dobânda variabilă oferite în alte valute în calitate de indice de referinţă va 
servi rata medie interbancară pe pieţele respective, datele cu privire la ratele respective 
trebuie să fie calculate regulat şi publicate în surse cu acces deschis pentru publicul larg. 

6. Şedinţele Consiliului de administraţie cu privire la promovarea politicii monetare au loc 
lunar, în ultima joi a fiecărei luni, calendarul şedinţelor este publicat pe pagina web oficială a 
Băncii Naţionale a Moldovei (www.bnm.md). Consiliul de administraţie îşi rezervă dreptul, în 
cazuri excepţionale, de a lua decizii de politică monetară în afara calendarului publicat. Deciziile de 
politică monetară intră în vigoare în prima zi după adoptare, fiind comunicate publicului larg în 
aceeaşi zi. 
 
 

V. Condiţii finale 
 

7. Banca Naţională a Moldovei va publica şi va transmite periodic informaţia privind indicele 
de referinţă privind contractele de credit pentru consumatori.   

8. În cazul încălcării de către bancă a prevederilor prezentului regulament, faţă de bancă vor  fi 
aplicate măsuri de remediere şi sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare.   

9. Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării.  

10. Băncile comerciale îşi vor conforma activitatea prezentului regulament şi Legii privind 
contractele de credit pentru consumatori în termen de 3 luni după adoptarea  regulamentui de către 
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei.  

 

 

http://www.bnm.md/
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