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Despre integrarea europeană și relațiile
internaționale
Banca Naţională a Moldovei îşi exercită atribuţiile în domeniul relaţiilor internaţionale în baza Legii nr.548‑XIII
din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei [1], a altor acte normative ale Republicii Moldova şi
în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Astfel, Banca Naţională a Moldovei:
reprezintă Republica Moldova la întrunirile, consiliile şi organizaţiile interguvernamentale în problemele
politicii monetare, licenţierii activităţii bancare, în problemele controlului bancar şi în alte probleme ce ţin
de competenţa ei;
poate să încheie acorduri de colaborare și schimb de informații cu autoritățile ce dețin competențe în
reglementarea și supravegherea sectorului ﬁnanciar și bancar din alte state;
poate acorda servicii bancare instituţiilor guvernamentale, ﬁnanciare şi bancare străine, precum şi
organizaţiilor internaţionale, la care Banca Naţională sau Republica Moldova participă;
poate participa la organizaţii internaţionale, care urmăresc scopul de a asigura stabilitatea ﬁnanciară şi
economică prin intermediul cooperării internaţionale;
în limita împuternicirilor sale, ca agent al statului, poate să-şi asume obligaţii şi să execute tranzacţii ce
ţin de participarea Republicii Moldova la organizaţiile internaţionale.
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