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NOTA DE ARGUMENTARE 

 

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei 

„Cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile 

în băncile licenţiate din Republica Moldova” 

 

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la 

modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din 

Republica Moldova” (în continuare – proiectul hotărîrii) a fost elaborat în temeiul art.5 lit. d), art.11 

şi 44 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, 

art.33 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), precum și art.4 alin. (1) al Legii contabilității 

nr.113-XVI din 24.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, 

art.61), cu modificările şi completările ulterioare. 

Hotărârea în cauză are drept scop actualizarea şi perfecţionarea evidenţei contabile în cadrul 

instituțiilor financiare prin intermediul ajustărilor elaborate în baza modificărilor actelor legislative 

și normative şi solicitărilor parvenite de la băncile licenţiate. Proiectul mai include ajustări elaborate 

pentru a aduce prevederile planului de conturi al evidenţei contabile în concordanță cu cele mai 

recente modificări ale IFRS. 

Modificările și ajustările propuse se axează în special pe următoarelor aspecte:  

- Completarea planului de conturi cu două conturi noi în scopul ținerii evidenței separate a 

creanțelor și datoriilor privind vânzarea cu plata ulterioară, inclusiv în rate a activelor 

imobilizate deținute pentru vânzare sau transmise în posesiune/ achiziţionate în schimbul 

rambursării creditelor și altor datorii; 

- Modificarea descrierii conturilor destinate evidenței contabile a imobilizărilor corporale și 

necorporale și celor destinate reflectării amortizării calculate pentru activele imobilizate; 

- Modificarea la inițiativa băncilor a descrierii conturilor investițiilor imobiliare precum și 

conturilor destinate reflectării cheltuielilor pentru deprecierea creditelor și plăților aferente 

lor; 

- Completarea descrierii contului altor elemente de capital astfel încât acesta să includă și 

componenta de capital a instrumentelor financiare compuse conform IAS 32; 

- Completarea descrierii conturilor de venituri și cheltuieli din dobânzi cu prevederi aferente 

cazurilor de reziliere anticipată a contractelor de credit; 

- Actualizarea conform legislației și Standardelor de contabilitate; 

- Alte modificări și completări redacționale. 

Modificarea în cauză oferă o bază normativă pentru aspectele care au fost menționate în interpelările 

parvenite de la instituțiile financiare.  
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