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ANUNŢ 
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie 

 
 
Banca Naţională iniţiază, începând cu data de 23 iunie 2014, consultarea publică a proiectului 

Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei ”Cu privire la modificarea şi 

completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire de către băncile licenţiate a Raportului privind 

volumul operaţiunilor de casă ”. 

Scopul proiectului constă în stabilirea modului de întocmire de către băncile din Republica Moldova a 

raportului privind volumul operaţiunilor de casă, în vederea efectuării unei analize complete a rulajului de 

numerar în sistemul bancar al Republicii Moldova. 

Elaborarea proiectului de decizie este condiţionată de necesitatea reglementării problemelor apărute în 

procesul de aplicare a Instrucţiunii privind modul de întocmire de către băncile licenţiate a Raportului 

privind volumul operaţiunilor de casă, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii 

Naţionale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 203-205 

din 25 noiembrie 2011). 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licenţiate din Republica Moldova şi Banca Naţională a 

Moldovei. 

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice reprezintă 

reglementarea aspectelor aferente procesului de raportare la BNM în formă electronică de către bănci a 

informaţiei privind volumul operaţiunilor de casă.  

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 11 şi 72 din Legea cu privire la Banca 

Naţională a Moldovei nr.548-XII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-

57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi cu art. 37 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-

XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldovei nr.78-81, art. 199 din 

13.05.2011), cu modificările şi completările ulterioare. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe 

data de 7 iulie 2014 dnei Maia Galeamov, pe adresa electronică: maia.galeamov@bnm.md , la numarul de 

telefon: 223532 sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chisinău, bd.Grigore Vieru nr.1.  

Proiectul nominalizat este plasat pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei – 

www.bnm.md (în rubrica Legislaţia → Acte normative/oficiale → Transparenţa decizională). 

 


