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18.09.2020
Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modiﬁcarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii” [1]
01.09.2020
- Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi
prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii” [2]
30.07.2020
- Proiect de modiﬁcare a Regulamentelor BNM care stabilesc cerințele privind prevenirea și combaterea
spălării banilor și ﬁnanțării terorismului în activitatea băncilor, prestatorilor de servicii de plată nebancari,
caselor de schimb valutar și hotelurilor [3]
20.07.2020
- Proiect de modiﬁcare a Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.123 din 25 aprilie
2019 „Cu privire la limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către „Depozitarul central
unic al valorilor mobiliare” S.A [4]
20.05.2020
- Proiectul Hotărârii CE al BNM pentru modiﬁcarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii
organului de conducere al băncii și al societății ﬁnanciare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei
unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare,
aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 29 noiembrie 2018 [5]
30.06.2020
- Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind efectul de levier
pentru bănci" [6]
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modiﬁcărilor la
Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” [7]
20.05.2020
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modiﬁcarea Regulamentului
privind activitatea unităților de schimb valutar” [8]
11.05.2020
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de
lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii” [9]
29.04.2020
- Proiectul hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modiﬁcarea Normelor cu privire la evaluarea
activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor” [10]
22.04.2020
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modiﬁcarea Regulamentului privind prestarea
serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin Hotărârea
Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.62/2017” [11].
07.04.2020
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modiﬁcarea Regulamentului
cu privire la deținerile în capitalul social al băncii [12].
16.03.2020
- Anunț privind organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Legii de modiﬁcare a unor acte
legislative (în contextul transpunerii prevederilor Directivei nr. 2015/2366 – PSD2) [13].
12.02.2020
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modiﬁcarea și completarea unor acte
legislative [14].
10.02.2020
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modiﬁcarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a
Republicii Moldova” [15].
21.01.2020
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modiﬁcarea Legii nr.232/2016 privind
redresarea şi rezoluţia băncilor [16].
20.01.2020
- Proiectul HCE al BNM privind modiﬁcarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii și cerințele de
capital, aprobat prin HCE al BNM nr.109 din 24.05.2018 [17].

2019
04.12.2019
- Proiectul HCE al BNM „Pentru modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [18].
20.11.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modiﬁcarea Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca
garanții la acordarea creditelor băncilor” [19].
13.11.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modiﬁcarea Instrucțiunii
privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018, și a Instrucțiunii privind modul de
întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea
Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 83/2019” [20].
15.10.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modiﬁcarea Legii nr.62/2008 privind
reglementarea valutară [21].
08.10.2019
- Proiectul hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de
lichiditate în situații de urgență” [22].
23.09.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul
și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară” [23].
18.09.2019
- Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii” [24].
16.09.2019
- Proiectul hotărârii Comitetului executiv al BNM „Privind modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii
Naționale a Moldovei” [25].
12.09.2019
- Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de ajustare a
evaluării creditului pentru bănci” [26];
- Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit al
contrapărții pentru bănci” [27];
- Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea modiﬁcărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către
bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” [28].
10.09.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență” [29].
21.08.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de
rezoluție bancară” [30].
19.08.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea activelor băncii în proces de lichidare” [31].
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17.08.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
,,Pentru modiﬁcarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor
FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.
83/2019” [32].
16.08.2019
- Proiectul de modiﬁcare a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației aferente activității lor,
aprobat prin HCa nr.52 din 20.03.2014 [33].
19.07.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al
BNM nr.208 din 07.07.2005 privind notiﬁcarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către
băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova [34].
09.07.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului privind publicarea
informației aferentă adecvării fondurilor proprii [35].
08.07.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la deținerile
caliﬁcate ale băncilor [36].
28.06.2019
- Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [37].
21.06.2019
- Proiectul HCE al BNM „Pentru abrogarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor
care operează în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a
Moldovei nr.153 din 25.12.1997” [38].
13.06.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modiﬁcarea Regulamentului privind prestarea
serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin Hotărârea
Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.62/2017” [39].
10.06.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modiﬁcarea unor acte
normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [40].
06.06.2019
- Proiect HCE al BNM "Pentru aprobarea modiﬁcărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către
bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere" [41].
- Proiect HCE al BNM "Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de lichiditate pentru bănci" [42].
28.05.2019
- Proiect HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind notiﬁcarea angajamentelor externe” [43].
- Proiect HCE al BNM „Cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei” [44].
21.05.2019
- Proiect HCE al BNM ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea pe bază consolidată a
băncilor” [45].
20.05.2019
- Proiect HCE al BNM „Cu privire la aprobarea și modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei” [46].
18.05.2019
- Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea
"Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari" [47].
26.04.2019
- Consutarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru
modiﬁcarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013" [48].
- Consutarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind
valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau
printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru
operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale tarifelor pentru
plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare [49].
23.04.2019
- Consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru
completarea Regulamentului privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea
Consiliului de Administrație al BNM nr.241/2011” [50].
19.04.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor ﬁnanciare
” [51].
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii” [52]
18.04.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM "Pentru modiﬁcarea Hotărârii Consiliului de administrație al
BNM nr.91 din 02.05.2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde
internaționale de transparență" [53].
13.04.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM "Pentru aprobarea Regulamentului privind licențierea băncii
și a sucursalei băncii din alt stat" [54].
12.04.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
,,Pentru modiﬁcarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor
automatizate de deservire la distanță, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a
Moldovei nr. 62 din 9 martie 2017” [55].
04.04.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii
Naționale a Moldovei” [56].
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare
a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei” [57].
01.04.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului HCE al Băncii Naționale a Moldovei pentru modiﬁcarea
,,Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii
Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013” [58].
28.03.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului HCE al BNM ,,Privind valorile maxime ale comisioanelor
aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător,
comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun
utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și tarifelor pentru plățile procesate în sistemul
automatizat de plăți interbancare” [59].
18.03.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Privind modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii
Naționale a Moldovei” [60].
13.03.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
“Privind modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [61].
- Proiect de Lege pentru modiﬁcarea și completarea unor acte legislative [62].
- Anunț privind inițierea proiectului de modiﬁcarea a Regulamentului cu privire la activitatea emitenților de
monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr.123 din 27.06.
2013 [63].
04.03.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe
teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a
sancțiunilor” [64].
01.03.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
,,Pentru modiﬁcarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare"
[65].
26.02.2019
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii
Naționale a Moldovei [66].
08.02.2019
- Proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind aprobarea Regulamentului
cu privire la obținerea participațiunilor la prestatorii de servicii de plată nebancari [67];
- Proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari” [68].
31.01.2019
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- Anunț privind inițierea elaborării proiectului de modiﬁcare și completare a Legii cu privire la serviciile de
plată și moneda electronică nr.114 din 18.05.2012 [69].
29.01.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la aprobarea și modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [70].
18.01.2019
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modiﬁcarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor
de plată, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 211/2014”
[71];
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modiﬁcarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în
scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.
279/2011” [72].

2018
14.12.2018
- Proiectul HCE „pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a
rapoartelor FINREP la nivel consolidat" [73].
07.12.2018
- Proiectul HCE „Pentru modiﬁcarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a
rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a
Moldovei nr. 279/2011 [74].
27.11.2018
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotarîrii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea participațiunilor în capitalul social al
prestatorilor de servicii de plată nebancari [75];
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată
nebancari” [76];
- Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
,,Pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari”
[77].
23.11.2018
- Proiectul HCE BNM ”Pentru modiﬁcarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente
balanței de plăți, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 61 din
11 septembrie 1997 [78].
21.11.2018
- Proiectul HCE pentru modiﬁcarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate
a Raportului privind statistica monetară [79].
14.11.2018
- Proiect HCE „Pentru modiﬁcarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a
rapoartelor FINREP la nivel individual” [80].
09.11.2018
- Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Bancii Nationale a Moldovei CE Pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la expunerile mari [81];
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modiﬁcarea şi completarea
Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale aﬁliate” [82]:
- Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale „Pentru aprobarea Ghidului privind tratamentul
grupului de clienți aﬂați în legătură” [83];
- Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modiﬁcărilor și
completărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de
supraveghere și la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în
scopuri prudențialei” [84].
06.11.2018
- Proiectul hotărârii cu privire la modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi ﬁnanțării terorismului [85].
29.10.2018
- Proiect HCE "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitățile și operațiunile externalizate de către
bancă" [86].
15.10.2018
- Proiectul HCE „Pentru modiﬁcarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din
Republica Moldova” [87].
04.09.2018
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la sucursalele, reprezentanțele și oﬁciile secundare ale băncilor” [88].
24.08.2018
- Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv "cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența
și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor
legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și ﬁnanțării terorismului" [89].
21.08.2018
- Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv „Cu privire la aprobarea Metodologiei de veriﬁcare și evaluare a
activității băncilor” [90].
03.08.2018
- Proiectul Regulamentului cu privire la cadrul de administrare a activitatii bancii si procesul de evaluare a
adecvării capitalului intern [91].
01.08.2018
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu
privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare [92].
09.07.2018
- Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Privind limitele maxime ale
comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” [93].
05.07.2018
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru completarea Regulamentului
privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare” [94];
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ”Pentru modiﬁcarea și completarea
Instrucțiunii cu privire la modul de prezentare la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri a
rapoartelor în formă electronică” [95].
29.06.2018
- Proiectul Regulamentului cu privire la controalele pe teren (inspecțiile) la bănci [96].
- Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modiﬁcarea,
completarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [97].
05.06.2018
- Proiectul HCE al BNM privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de
conducere al băncii și al societății ﬁnanciare holding, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat,
persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare [98].
31.05.2018
- Proiectul Legii pentru modiﬁcarea și completarea unor acte legislative [99];
- Proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a
Moldovei [100].
21.05.2018
- Proiect HCE cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de plată
nebancari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și ﬁnanțării terorismului [101];
- Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și
hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și ﬁnanțării terorismului [102];
- Proiect de HCE al BNM cu privire la modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în
contextul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și ﬁnanțării terorismului [103].
14.05.2018
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii privind modul
de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu
lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.87 din
06.04.2017” [104].
11.05.2018
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modiﬁcarea și completarea
Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova” [105].
26.04.2018
Proiect HCE "Pentru modiﬁcarea și completarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și
înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130
din 04.07.2013" [106].
17.04.2018
Proiect HCE privind modiﬁcarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare
în capitalul social al băncii [107].
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12.04.2018
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modiﬁcarea și completarea
Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale aﬁliate”” [108].
10.04.2018
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modiﬁcarea și completarea
unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [109].
26.03.2018
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind
supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare [110];
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de
acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare
[111].
23.02.2018
Poiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire
la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” [112].
16.02.2018
Proiectul Hotărârii "Pentru modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare
de către bănci a rapoartelor primare în vederea identiﬁcării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016" [113].
12.02.2018
- Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind aprobarea Regulamentului cu
privire la amortizoarele de capital ale băncilor [114];
- Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tehnicile de
diminuare a riscului de credit utilizate de bănci [115];
- Proiectul HCE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării
standardizate [116];
- Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul
riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate [117].
06.02.2018
Proiectul legii pentru modﬁcarea și completarea unor acte legislative [118].
05.02.2018
Proiectul Legii cu privire la onorarea prioritară a creanțelor persoanelor ﬁzice față de băncile în proces de
lichidare Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. [119].
02.02.2018
- Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor
speciﬁce și al ajustărilor generale pentru riscul de credit” [120];
- Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de
decontare/livrare pentru bănci” [121];
- Proiect HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și
cerințele de capital [122];
- Proiect HCE al BNM pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul riscului operațional pentru bănci
potrivit abordării de bază și abordării standardizate [123].
09.01.2018
Proiect HCE ”Cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de
către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii
Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011” [124].

2017
29.12.2017
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii
privind modul de întocmire și de prezentare a rapoartelor FINREP la nivel individual” [125].
14.12.2017
Proiect BNM „Privind modiﬁcarea Anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde
internaţionale de transparenţă” [126].
08.12.2017
Proiect HCE "Cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte" [127].
27.11.2017
- Proiectul HCE al BNM pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei [128].
- Proiectul HCE al BNM pentru modiﬁcarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de
către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară [129].
23.10.2017
- Proiectul HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a
operațiunilor valutare” [130].
- Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modiﬁcarea și
completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [131].
06.10.2017
Proiectul Hotărârii cu privire la modiﬁcarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile
licențiate din Republica Moldova [132].
29.09.2017
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modiﬁcarea și
completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți” [133].
29.08.2017
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului
privind cerințele minime pentru sistemele informaționale și de comunicare ale băncilor” [134].
25.08.2017
Proiectul de lege cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte legislative [135].
14.08.2017
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la regimul
rezervelor obligatorii” [136].
07.08.2017
Proiectul Legii pentru modiﬁcarea și completarea unor acte legislative [137].
14.06.2017
Proiectul HCE „Cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare
de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011”. [138]
14.06.2017
Proiectul HCE „Cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare
de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011”. [138]
16.05.2017
Proiectul HCE „Cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către
bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de
administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 132 din 17 iulie 2008”. [139]
15.05.2017
Proiectul Hotărârii "Pentru modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare
de către bănci a rapoartelor primare în vederea identiﬁcării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016" [140]
14.04.2017
Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modiﬁcarea și completarea
Instrucțiunii privind angajamentele externe”. [141]
24.03.2017
Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale aMoldovei „Cu privire la modiﬁcarea și completarea unor
acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (care înglobează modiﬁcări și completări la Regulamentul cu
privire la clasiﬁcarea activelor şi angajamentelor condiţionale, Regulamentul cu privire la expunerile „mari”,
Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente
activităților lor, Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbția băncilor din Republica Moldova și la
Regulamentul privind ﬁlialele, reprezentanțele și oﬁciile secundare ale băncilor). [142]
16.03.2017
Proiectul HCE „Pentru modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente
utilizării instrumentelor și serviciilor de plată” [143]
13.03.2017
Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modiﬁcarea și
completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [144]
24.02.2017
Proiectul Hotărîrii CE al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea și abrogarea unor acte normative ale
Băncii Naționale a Moldovei” (aprobarea în redacție nouă a Regulamentului cu privire la exigențele față de
administratori)" [145]
13.02.2017
Proiectul HCE al BNM "Cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor
operațiuni valutare de către băncile licențiate" [146]
07.02.2017
Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu
privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea CA al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 53 din 02 martie 2006 (data limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 20 februarie 2017)" [147]
31.01.2017
Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii
privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor
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în legătură cu lichidarea băncii" [148]
30.01.2017
Proiectul de hotărîre a Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei" [149]
27.01.2017
Proiect pentru modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la suﬁciența capitalului ponderat la risc,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie
2001 [150]
27.01.2017
Proiectul HCE al Băncii Naţionale „Pentru aprobarea și abrogarea uno r acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei” - aprobarea Regulamentului cu privire la auditul extern în băncile din R.Moldova [151]

2016
30.12.2016
Proiectul Legii privind activitatea băncilor şi a societăților de investiţii (transpunerea Directivei 2013/36/UE din
26 iunie 2013 și a Regulamentului 575/2013 din 26 iunie 2013) [152]
07.12.2016
Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru aprobarea și abrogarea unor
acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” care include și aprobarea Regulamentului privind cadrul de
administrare a activității băncilor [153]
31.10.2016
Proiectul HCE cu privire la modiﬁcarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar [154]
31.10.2016
Proiectul HCE cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar [155]
28.10.2016
Proiectul HCE cu privire la modiﬁcarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire de către
bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă [156]
28.10.2016
Proiectul HCE pentru modiﬁcarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către
băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară [157]
28.10.2016
Proiectul HCE al BNM pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare a
rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova [158]
27.10.2016
Proiectul HCE cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei
[159]
24.10.2016
Proiectul HCE Cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei
[160]
04.10.2016
Proiectul HCE pentru modiﬁcarea și completarea Regulamentului cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01
[161]
03.10.2016
Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a
mijloacelor bănești din conturile bancare [162]
30.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei” [163]
29.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea
unităților de schimb valutar” [164]
27.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Pentru modiﬁcarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de
participare în capitalul social al băncii” [165]
26.09.2016
Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la
Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri”. [166]
26.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Cu privire la frecvența de modiﬁcare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb
valutar” [167]
26.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei”. [168]
19.09.2016
Proiectul HCE al BNM „Pentru modiﬁcarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu
persoanele sale aﬁliate” [169]
8.09.2016
Proiectul HCE al BNM pentru modiﬁcarea și completarea Regulamentului cu privire la exigențele față de
administratorii băncii [170]
29.07.2016
Proiectul HCE al BNM Cu privire la modiﬁcarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de
piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei [171]
22.07.2016
Proiectul HCE al BNM Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi
importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci [172]
20.06.2016
Proiectul de lege cu privire la supravegherea suplimentară a societăților de credit, a asigurătorilor/
reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat ﬁnanciar [173]
13.06.2016
Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modiﬁcarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în
băncile licențiate din Republica Moldova” [174]
13.06.2016
Proiect HCE al BNM „Cu privire la modiﬁcarea și 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” [175]
28.04.2016
Proiectul HCE al BNM Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din
Republica Moldova [176]
01.04.2016
Proiectul de Lege cu privire la modiﬁcarea si completarea unor legi [177]
04.03.2016
Proiectul HCE al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei [178]
17.02.2016
Proiectul HCE al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată
[179]
10.02.2016
Proiectul Legii pentru modiﬁcarea şi completarea unor acte legislative [180]
22.01.2016
Proiectul Legii pentru modiﬁcarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea
valutară [181]

2015
31.12.2015
Proiectul Legii pentru modiﬁcarea și completarea unor acte legislative [182]
31.12.2015
Proiectul Legii cu privire la contractele de garanție ﬁnanciară [183]
31.12.2015
Proiectul Legii cu privire la caracterul deﬁnitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a
instrumentelor ﬁnanciare [184]
28.12.2015
Proiectul HCE „Cu privire la modiﬁcarea și completarea „Instrucțiunii privind modul de prezentare de către
bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”, aprobată prin HCA al BNM nr.132 din
17 iulie 2008 [185]
16.12.2015
Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la notiﬁcarea şi raportarea în formă
electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei [186]
16.12.2015
Proiectul HCE al BNM cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe
[187]
15.12.2015
Proiect HCE al BNM cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei
[188]
11.12.2015
Proiectul HCE al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei [189]
04.12.2015
Proiectul HCE al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea
emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari (inclusiv sinteza avizelor și
recomandărilor) [190]
27.11.2015
Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către
bănci a rapoartelor primare pentru Registrul riscului de credit [191]
05.11.2015
Proiectul HCE al BNM "Cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei" [192]
20.10.2015
Proiect HCE al BNM cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei
[193]
21.09.2015
Proiectul Legii pentru modiﬁcarea şi completarea unor acte legislative [194]
21.08.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei [195]
11.08.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către
băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor (inclusiv sinteza recomandărilor) [196]
20.07.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei [197]
01.06.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea și completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară
deschisă a băncii [198]
28.05.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei [199]
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27.05.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei [200]
13.05.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor
obligatorii. [201]
05.05.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei [202]
05.05.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate [203]
29.04.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei [204]
21.04.2015
Proiect HCA al BNM сu privire la modiﬁcarea Recomandărilor cu privire la abordarea bazată pe risc a clienţilor
de către bănci în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi ﬁnanţării terorismului [205]
08.04.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată
[206]
02.04.2015
Proiect HCA al BNM pentru modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de
administratorii băncii [207]
26.03.2015
Proiectul Legii pentru modiﬁcarea şi completarea unor acte legislative [208]
12.02.2015
Proiect HCA al BNM Pentru modiﬁcarea şi completarea Instrucţiunii privind situaţiile ﬁnanciare FINREP la nivel
individual, aplicabile băncilor [209]
09.02.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei [210]
05.02.2015
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii
[211]

2014
30.12.2014
Proiectul Legii cu privire la caracterul deﬁnitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a
instrumentelor ﬁnanciare; Proiectul Legii cu privire la contractele de garanție ﬁnanciară; Proiectul Legii
pentru modiﬁcarea și completarea unor acte legislative [212]
24.12.2014
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea
emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari [213]
11.12.2014
Proiect HCA al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemele automatizate de deservire la
distanță [214]
01.12.2014
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de
către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei [215]
11.11.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare
de către băncile licenţiate [216]
10.11.2014
Proiect HCA al BNM cu privire la completarea şi modiﬁcarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de
către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară [217]
28.10.2014
Proiect HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit
[218]
15.10.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale
valorilor mobiliare [219]
03.10.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi
prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale [220]
01.10.2014
Proiect HCA al BNM сu privire la modiﬁcarea și completarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în
Republica Moldova [221]
17.09.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale
Băncii Naționale a Moldovei [222]
05.08.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemele de control intern [223]
04.08.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea Instrucţiunii cu privire la raportarea informației aferente
utilizării instrumentelor și serviciilor de plată [224]
29.07.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului privind ﬁlialele, reprezentanțele
și oﬁciile secundare ale băncilor [225]
16.07.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea și completarea Regulamentului privind poziția valutară
deschisă a băncii [226]
04.07.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei [227]
23.06.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire de
către băncile licenţiate a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă [228]
16.06.2014
Proiectul Legii pentru modiﬁcarea și completarea unor acte legislative [229]
11.06.2014
Proiectul Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale [230]
09.06.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea
informației aferente balanței de plăți [231]
02.06.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în
băncile licenţiate din Republica Moldova [232]
28.05.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului privind activitatea băncilor în
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi ﬁnanţării terorismului [233]
27.05.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei [234]
27.05.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei [235]
26.05.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la completarea și modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei [236]
26.02.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la operaţiunile cu
numerar în băncile din Republica Moldova [237]
24.02.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la Regulamentul cu privire la metodologia de calcul a indicelui de referinţă
pentru contractele de credit pentru consumatori [238]
17.02.2014
Proiectul HCA al BNM cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor
obligatorii [239]

2013
30.12.2013
Proiectul HCA al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din
Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor [240]

2011
02.03.2011
Proiectul Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică [241]

2008
13.11.2008
LEGEA privind transparenţa în procesul decizional [242]
Vezi și
Tag-uri
Proiect [243]
licta proiectelor [244]
Transparenţa decizională [245]
proiectele de decizii supuse consultării publice [246]
consultare publică [247]
Sursa URL: https://bnm.md/ro/content/lista-proiectelor-de-decizie-supuse-consultarii-publice
Legături conexe:
[1] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-13
[2] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bancii-nationale-moldovei-pentru-aprobarea-instructiuniiprivind-modul-de
[3] https://bnm.md/ro/content/proiect-de-modiﬁcare-regulamentelor-bnm-care-stabilesc-cerintele-privindprevenirea-si
[4] https://bnm.md/ro/content/proiect-de-modiﬁcare-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationalemoldovei-nr123-din
[5] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotirarii-ce-al-bnm-pentru-modiﬁcarea-regulamentului-cu-privire-lacerintele-fata
[6] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bancii-nationale-moldovei-pentru-aprobarea-regulamentuluiprivind-efectul
[7] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentruaprobarea-3
[8] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrumodiﬁcarea-7
[9] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-12
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[10] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-modiﬁcarea-normelorcu-privire-la
[11] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-modiﬁcarearegulamentului-privind-0
[12] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrumodiﬁcarea-6
[13] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-organizarea-si-desfasurarea-consultarii-publice-proiectului-legiide
[14] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-lege-pentru-modiﬁcarea-sicompletarea
[15] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-11
[16] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-lege-pentru-modiﬁcarea-legiinr2322016
[17] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-privind-modiﬁcarea-regulamentului-cu-privire-lafondurile-proprii-si
[18] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-pentru-modiﬁcarea-unor-acte-normative-ale-banciinationale-moldovei
[19] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-10
[20] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrumodiﬁcarea-5
[21] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-lege-pentru-modiﬁcarea-legiinr622008
[22] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-aprobarearegulamentului-cu-privire-0
[23] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-aprobarearegulamentului-privind-1
[24] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-regimulregimul
[25] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-privind-modiﬁcarea-unor-actenormative-1
[26] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-latratamentul-riscului-de-0
[27] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-latratamentul-riscului-de-1
[28] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-pentru-aprobarea-modiﬁcarilor-la-instructiunea-cuprivire-la
[29] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-9
[30] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-8
[31] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-7
[32] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-6
[33] https://bnm.md/ro/content/proiectul-de-modiﬁcare-regulamentului-cu-privire-la-dezvaluirea-informatieiaferente
[34] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-abrogarea-hotarariiconsiliului-de
[35] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-aprobarearegulamentului-privind-0
[36] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-aprobarearegulamentului-cu-privire
[37] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-cu-privire-la-modiﬁcarea-unor-acte-normative-alebancii-nationale-0
[38] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-pentru-abrogarea-regulamentului-cu-privire-laactivitatea-de-creditare
[39] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-modiﬁcarearegulamentului-privind
[40] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrumodiﬁcarea-4
[41] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-al-bnm-pentru-aprobarea-modiﬁcarilor-la-instructiunea-cu-privirela-prezentarea
[42] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-al-bnm-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-cerintele-delichiditate-pentru
[43] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-cu-privire-la-aprobarea-instructiunii-privind-notiﬁcareaangajamentelor-externe
[44] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-cu-privire-la-modiﬁcarea-si-completarea-unor-acte-normative-alebancii
[45] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-al-bnm-privind-aprobarea-regulamentului-cu-privire-lasupravegherea-pe-baza
[46] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-cu-privire-la-aprobarea-si-modiﬁcarea-unor-acte-normative-alebancii-nationale
[47] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotaririi-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-cu-privirela-3
[48] https://bnm.md/ro/content/consutarea-publica-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-al-banciinationale-moldovei
[49] https://bnm.md/ro/content/consutarea-publica-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-al-banciinationale-moldovei-0
[50] https://bnm.md/ro/content/consultarea-publica-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-al-banciinationale-moldovei
[51] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentruaprobarea-2
[52] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-5
[53] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-modiﬁcarea-hotarariiconsiliului-de
[54] https://bnm.md/ro/content/pentru-aprobarea-regulamentului-privind-licentierea-bancii-si-sucursaleibancii-din-alt-stat
[55] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-4
[56] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-privind-modiﬁcarea-unor-actenormative-0
[57] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-aprobarea-instructiuniiprivind-modul
[58] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hce-al-bancii-nationale-moldoveipentru
[59] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hce-al-bnm-privind-valorilemaxime-ale
[60] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-privind-modiﬁcarea-unor-actenormative-ale
[61] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-3
[62] https://bnm.md/ro/content/proiect-de-lege-pentru-modiﬁcarea-si-completarea-unor-acte-legislative
[63] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initiere-proiectului-de-modiﬁcarea-regulamentului-cu-privire-laactivitatea
[64] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-aprobarearegulamentului-privind
[65] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-2
[66] https://bnm.md/ro/content/proiectului-hotaririi-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-modiﬁcarea-unoracte-normative-ale
[67] https://bnm.md/ro/content/proiectului-hotaririi-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-privindaprobarea
[68] https://bnm.md/ro/content/proiectului-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentruaprobarea
[69] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-modiﬁcare-si-completare-legiicu-privire
[70] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-1
[71] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrumodiﬁcarea-3
[72] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrumodiﬁcarea
[73] https://bnm.md/ro/content/pentru-aprobarea-instructiunii-privind-modul-de-intocmire-si-prezentare-decatre-banci
[74] https://bnm.md/ro/content/pentru-modiﬁcarea-instructiunii-privind-modul-de-intocmire-si-prezentare-decatre-banci
[75] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotaririi-comitetului-executiv-albancii
[76] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii
[77] https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-albancii-0
[78] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-bnm-pentru-modiﬁcarea-regulamentului-cu-privire-laraportarea-informatiei
[79] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-pentru-modiﬁcarea-instructiunii-cu-privire-la-modul-decompletare-de-catre
[80] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-pentru-modiﬁcarea-instructiunii-privind-modul-de-intocmire-siprezentare-de
[81] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-cepentru-aprobarea
[82] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrumodiﬁcarea-2
[83] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-pentru-aprobareaghidului
[84] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentruaprobarea-1
[85] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-cu-privire-la-modiﬁcarea-unor-acte-normative-ale-banciinationale
[86] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-activitatile-sioperatiunile
[87] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-pentru-modiﬁcarea-planului-de-conturi-al-evidentei-contabilebancile
[88] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentruaprobarea-0
[89] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-cu-privire-la-cerintele-privinddepunerea
[90] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-cu-privire-la-aprobarea-metodologieide-veriﬁcare
[91] https://bnm.md/ro/content/proiectul-regulamentului-cu-privire-la-cadrul-de-administrare-activitatii-banciisi-procesul
[92] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-cu-privire-la-modiﬁcarea-sicompletarea
[93] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotaririi-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-privindlimitele
[94] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrucompletarea
[95] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrumodiﬁcarea-1
[96] https://bnm.md/ro/content/proiectul-regulamentului-cu-privire-la-controalele-pe-teren-inspectiile-la-banci
[97] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-cuprivire-la-1
[98] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-privind-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-cerintelefata-de
[99] https://bnm.md/ro/content/proiectul-legii-pentru-modiﬁcarea-si-completarea-unor-acte-legislative-5
[100] https://bnm.md/ro/content/proiectul-legii-pentru-completarea-legii-nr-548-xiii-din-21-iulie-1995-cuprivire-la-banca
[101] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-cu-privire-la-modiﬁcarea-unor-acte-normative-alebancii-nationale
[102] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privindactivitatea-caselor-de
[103] https://bnm.md/ro/content/proiect-de-hce-al-bnm-cu-privire-la-modiﬁcarea-unor-acte-normative-alebancii-nationale
[104] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-modiﬁcarea-sicompletarea
[105] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrumodiﬁcarea-0
[106] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-pentru-modiﬁcarea-si-completarea-regulamentului-cu-privire-lacalculul
[107] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-privind-modiﬁcarea-si-completarea-regulamentului-cu-privire-ladetinerea
[108] https://bnm.md/ro/content/proiect-hce-pentru-modiﬁcarea-si-completarea-regulamentului-privindtranzactiile-bancii-cu
[109] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentrumodiﬁcarea-si
[110] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-cu-privire-la-aprobarearegulamentului
[111] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-cu-privire-la-aprobarearegulamentului-0
[112] https://bnm.md/ro/content/poiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-pentruaprobarea
[113] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-pentru-modiﬁcarea-si-completarea-instructiunii-privindmodul-de-0
[114] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-privindaprobarea
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[115] https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bancii-nationale-moldovei-pentru-aprobarea-regulamentuluicu-privire-la
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