
 
Banca Naţională a Moldovei 

 

ANUNŢ 

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

 
Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 05.08.2014, consultarea publică a 

proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului cu privire la sistemele de control intern”. 

 
Scopul proiectului constă în perfecţionarea mecanismelor sistemelor de control intern în bănci întru 
direcționarea desfăşurării activităţii acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate. Proiectul 
incorporează elementele necesare asigurării unu sistem de control intern adecvat, precum și cerințe 
aferente raportării de către bănci privind condițiile în care se desfășoară controlul intern, cu tratarea 
distinctă a aspectelor legate de funcţia de control al riscurilor, funcţia de conformitate şi funcţia de 
audit intern.  

 
Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova. 
 
Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în 
perfecţionarea sistemelor de control intern în băncile din Republica Moldova, precum și perfecționarea 
mecanismelor utilizate de către acestea în cadrul gestionării riscurilor rezultate din activitatea 
financiară desfășurată, ceea ce va conduce la ridicarea nivelului de stabilitate financiară a băncilor și, 
respectiv, la  protejarea intereselor deponenților. 
 
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 5, 11 
şi 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, şi 
art. 17, 18, 20, 25, 28, 29 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 110-113, art. 334), cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe 
data de 05.09.2014, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi 
comunicate dnei Galina Berzedeanu, pe adresa electronică: galina.berzedeanu@bnm.md sau la 
numărul de telefon: 22409442. 
 
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la aprobarea 
Regulamentului cu privire la sistemele de control intern şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt 
disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md. 
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