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SP-2 

Anunţ 

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

 

Banca Naţională iniţiază, începînd cu data de 16 iulie 2014, consultarea publică a 
proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la 
modificarea şi completarea Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii”. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului hotărîrii este condiţionată de : 
- trecerea la noul sistem de raportare de către băncile licenţiate către Banca Naţională a 

Moldovei (SIRBNM); 
- necesitatea detalierii informaţiilor privind unele active și obligațiuni în valută străină ale 

băncilor.  
Prevederile de bază ale proiectului se referă la modificarea formularului şi a modului de 

completare a Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii și precizarea modului de 
utilizare a mărimii capitalului normativ total pentru calcularea raportului poziției valutare 
deschise. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licenţiate din Republica Moldova. 

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este 
prezentarea de către băncile comerciale la BNM a raportului sus-menţionat conform noului 
sistem de raportare (SIRBNM), precum și îmbunătăţirea datelor statistice necesare monitorizării 
şi analizei de către Banca Naţională a Moldovei a pieţei valutare și expunerii băncilor față de 
nerezidenți. 

Proiectul hotărîrii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.44 lit.a), 
art.46 lit.b), art.51 lit.c) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca 
Naţională a Moldovei. 

Recomandările pe marginea proiectului hotărîrii, supus consultării publice, pot fi 
comunicate pînă pe data de 30 iulie 2014 dnei Tatiana Chicu pe adresa electronică: 
Tatiana.Chicu@bnm.md, la numărul de telefon: 022 220450 sau pe adresa poştală:  MD – 2005, 
mun. Chişinău, bd.Grigore Vieru nr.1. 

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „ Cu privire 
la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii” şi 
nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii 
Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. 
Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr. 1. 


