
 

                                                                                                                                                                                                                                                 1 

Sinteza recomandărilor/avizelor la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv 

„Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de 

administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004” 

Nr. 

d/o 

Conţinutul 

prevederilor din 

proiectul 

Hotărîrii  

Autorul recomandării / avizului 

 
Recomandare/aviz 

Concluzii/comentarii 

 

1 2 3 4 5 

1 Nota de 

argumentare la 

Proiectul Hotărîrii 

Ministerul Justiției Potrivit notei de argumentare a proiectului de 

hotărîre se propun modificări şi completări în 

anexa nr.6 „Baza de calcul a rezervelor 

obligatorii” din Regulamentul cu privire la 

regimul rezervelor obligatorii (HCE al BNM 

nr.85 din 15 aprilie 2004), avînd drept scop 

corelarea acestuia cu modificările şi 

completările la Planul de conturi al evidenţei 

contabile în băncile licenţiate din RM, iniţiate 

recent de către Banca Naţională. 

În conformitate cu nota de argumentare la 

proiectul Hotărârii Comitetului executiv al 

BNM „Cu privire la modificarea şi completarea 

Planului de conturi al evidenţei contabile în 

băncile licenţiate din Republica Moldova”, 

modificările şi ajustările propuse se axează în 

special pe următoarele aspecte: modificarea 

descrierii conturilor destinate evidenţei 

mijloacelor băneşti în conturile 

autorităţilor/instituţiilor bugetare şi 

autorităţilor/instituţiilor publice la 

autogestiune; modificarea, la iniţiativa băncilor, 

a descrierii conturilor dobânzii calculate, 

veniturilor şi cheltuielilor din dobânzi la 

conturile „Nostro” şi „Loro” prin completarea 

Comentariu  

Menționăm că implementarea 

proiectului HCE „Cu privire la 

modificarea şi completarea 

Regulamentului cu privire la regimul 

rezervelor obligatorii” nu implică 

cheltuieli financiare sau de altă natură.  
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reciprocă, ceea ce va permite şi reflectarea 

dobânzii calculate ce urmează a fi primite la 

conturile „Loro” şi respectiv a dobânzii ce 

urmează a fi plătite la conturile „Nostro” 

(practica statelor UE- Germania, Austria, 

Franţa);includerea conturilor sintetice aferente 

mijloacelor băneşti asupra cărora, conform 

legislaţiei în vigoare, nu se aplică sechestru şi 

actualizarea conform legislaţiei şi, în special, 

excluderea conturilor aferente facilităţilor de 

lombard. 

Amendamentele la Planul de conturi al 

evidenţei contabile băncile licenţiate din 

Republica Moldova vor contribui la 

perfecţionarea bazei pentru evidenţa contabilă, 

implicând aspectele care au fost menţionate în 

sesizările parvenite de la instituţiile financiare. 

Potrivit art.37 din Legea nr.317 din 18 iulie 

2003, nota informativă necesită a fi completată 

cu fundamentarea economico-financiară, 

deoarece realizarea noilor reglementări necesită 

cheltuieli financiare şi de altă natură, materiale 

informative, practica şi legislaţia relevantă a 

altor state ale UE -Germania, Austria, Franţa. 

2 Proiectul Hotărîrii BC „Moldova-Agroindbank” S.A. 

BC „Mobiasbancă-Groupe 

Societe Generale” S.A. 

BC „Comerţbank” S.A. 

BC „Moldindconbank” S.A. 

BC „ProCredit Bank” S.A. 

BC „Energbank” S.A. 

Banca Comercială Română 

Chişinău S.A. 

BC „EuroCreditBank” S.A. 

Nu au obiecţii şi propuneri la proiectul 

Hotărîrii. 
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BC „Victoriabank” S.A. 

BC „EXIMBANK - Gruppo 

Veneto Banca” S.A. 

„Banca de Finanțe și Comerț” 

S.A.  

 

 


