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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 26 februarie 2014, consultarea publică a 

proiectului de Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la operaţiunile 
cu numerar în băncile din Republica Moldova. 

 

Scopul proiectului este optimizarea procedurii de identificare a persoanelor responsabile de ridicarea 

de la/depunerea numerarului la BNM, precum şi identificarea şi sporirea eficienţei utilizării 

unităţilor de transport care asigură transportarea numerarului de la / la BNM, în vederea procesării  

numerarului în cadrul băncilor licenţiate, precum şi combaterii riscului de fraudă.  

 

Proiectul prevede diminuarea comisionului aplicat de BNM pentru serviciile prestate aferente 

operaţiunilor de ridicare a numerarului pentru diverse necesităţi ale băncilor, de la 0,5 % la 0.25 % 

din suma numerarului. Totodată, în cazul unor neconformări în cadrul procesării numerarului de 

către băncile licenţiate, va fi aplicat un comision de penalizare. 

 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licenţiate din Republica Moldova. 

 

Rezultatele scontate, ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice, asigură 
combaterea riscului de fraudă în procesul de ridicare de la/depunere la BNM a numerarului de către 

băncile licenţiate, optimizarea transportării acestuia, menţinerea calităţii numerarului în circulaţie, 

precum şi diminuarea cheltuielilor de către băncile licenţiate pentru serviciile prestate de BNM 

aferente operaţiunilor de ridicare a numerarului. 

 

Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul art. 5, 11, 26 lit.c), 60, 61 şi 62 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. 8 din Legea nr. 

1232-XII din 15 decembrie 1992 cu privire la bani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, 

nr. 3, art. 51), cu modificările ulterioare. 

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă 

la data de 17 martie 2014, dnei Tatiana Ursu, pe adresa electronică Tatiana.Ursu@bnm.md, la 

numărul de telefon 022 409 246 sau pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr. 1. 

 
Proiectul de Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la operaţiunile 

cu numerar în băncile din Republica Moldova şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt 

disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei: www.bnm.md . 
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