
  

 

  

  

 

Sinteza recomandărilor / avizelor  

                           băncilor la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii 

cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară”                      

(în continuare - proiectul HCE)  

 

Nr. 

d/o 

Referința la  

capitolul/ 

punctul din  

proiectul 

Hotărârii 

Autorul recomandării /  

avizului 
Propuneri și obiecții Concluzii 

  

 

BC „Energbank” S.A. 

BC „Mobiasbanca” S.A. 

BC "Victoriabank" S.A. 

BC „BCR” S.A. 

BC "Fincombank" S.A. 

 

Nu au obiecții sau propuneri. 

1 

Titlul proiectului HCE 

 

Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova  

 

Din titlul proiectului se va exclude referința la Hotărârea 

Consiliului de administrație al Băncii Naționale a 

Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011, deoarece, 

potrivit art. 50 din Legea nr. 31 7-XV din 18 iulie 2003 

privind actele normative ale Guvernului și ale altor 

autorități ale administrației publice centrale și locale, 

titlul actului normativ trebuie să exprime sintetic 

obiectul de reglementare.  

 

Se acceptă 

 

2 

Punctul 1, subpunctul 1) 

 

Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova 

 

La subpunctul 1), în noua redacție a punctului 8, 

subpunctul 3) se va include numărul acestui subpunct. 
Se acceptă  



  

 

  

  

 

BC "Moldindconbank" S.A.  

 

 

 

 

La punctul 8, subpunctul 3) va avea următorul cuprins: 

„Împrumuturile se clasifică pe sectoare de rezidență în 

funcție de moneda națională și valută străină, precum și 

în funcție de scadență: pe termen scurt – până la 1 an, pe 

termen mediu – de la  1 an până la 5 ani și pe termen 

lung – peste 5 ani. Împrumuturile acordate /primite în lei   

moldovenești, ale căror solduri, conform condițiilor 

stabilite în contractul de credit, se modifică în funcție de 

evoluția cursului leului moldovenesc față de valuta 

străină la care se atașează, se reflectă drept împrumuturi 

în valută străină;" - admitem includerea în pozițiile 

"împrumuturi acordate/primite în VS", inclusiv a 

conturilor de evidentă a împrumuturilor acordate 

/primite în moneda națională. 

Nu se acceptă 

În descrierea subpunctului 3 al 

punctului 1 din Instrucțiunea cu privire 

la modul de completare de către 

băncile licențiate a Raportului privind 

statistica monetară este deja stipulat că 

împrumuturile acordate /primite în lei 

moldovenești, ale căror solduri, 

conform condițiilor stabilite în 

contractul de credit, se modifică în 

funcție de evoluția cursului leului 

moldovenesc față de valuta străină la 

care se atașează, se reflectă drept 

împrumuturi, ceea ce presupune 

includerea acestora în pozițiile 

"împrumuturi acordate/primite în VS".  

3 

Punctul 1, subpunctul 2), litera a) 

 
Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova  

La subpunctul 2) lit. a), în rândurile 1.3.1.8.1.1.2. - 

1.3.1.8.1.1.3.  și 1.3.2.8.1.1.2. - 1.3.2.8.1.1.3. cuvintele 

„Se include contul bilanțier" se vor substitui cu 

cuvintele „Se includ conturile bilanțiere", întrucât 

prevăd mai multe conturi.  

Se acceptă 

 

4 

Punctul 1, subpunctul 2), litera b) 

 
BC „Moldova Agroindbank”  

S.A. 

 

Propunem completarea proiectului HCE al BNM pentru 

modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la 

modul de completare de către băncile licențiate a 

Raportului privind statistica monetară prin includerea 

contului 2708 "Dobânda negativă calculată la plasări la 

termen în bănci" în rândul 2.5.2.2.2.4.0.   

 

Se acceptă 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

BC "Moldindconbank" S.A.  

 

Propunem includerea contului 2792 „Încasări bănești" în 

pozițiile aferente sectoarelor societăților comerciale 

nefinanciare și altor sectoare rezidente. 

Nu se acceptă 

Contul menționat este deja inclus în 

rândurile 2.8.2.4.1.4.0. și 2.8.2.4.2.4.0., 

unde se reflectă diverse articole de 

pasive ale tuturor sectoarelor 

economiei, inclusiv sectorul 

societăților comerciale nefinanciare și 

alte sectoare rezidente. 

5 

Punctul  2 

 
BC "Moldindconbank" S.A.  

 

Urmare modificării mai multor rapoarte (Raportul 

privind ratele dobânzilor, Raportul privind statistica 

monetară), și, pornind de la  necesitatea elaborării 

sarcinilor tehnice și testării noilor raportări, propunem 

modificarea termenelor de prezentare a rapoartelor 

pentru prima săptămâna a lunii ianuarie 2018, astfel 

încât rapoartele pentru prima si a doua săptămâna a lunii 

ianuarie 2018 să fie prezentate concomitent la data 

prezentării rapoartelor pentru a doua săptămână a lunii 

ianuarie 2018. 

Se acceptă 

  

BC „Comerţbank” S.A.  

BC „Eximbank” S.A. 

BC „Procreditbank” S.A. 

BC „Eurocreditbank” S.A.    

Nu au prezentat aviz în termenele stabilite. 

 


