
 

  

  

Sinteza recomandărilor 

părților interesate la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

„Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar” 

(în continuare - proiectul HCE) 

 

Nr. 

d/o 
Prevederi din proiectul HCE1 

Autorul recomandării 
Recomandare Comentarii 

1 2  3 4 

1 Proiect HCE ”Cu privire la frecvența de 

modificare a cursurilor valutare de către 

unitățile de schimb valutar”: 

....  

1. Unitățile de schimb valutar au dreptul de a 

modifica cursurile de cumpărare și vînzare 

stabilite de către acestea la începutul 

programului de lucru pentru operațiunile de 

schimb valutar în numerar cu persoane fizice, 

după cum urmează: 

a) o singură dată în decursul programului de 

lucru – pentru unitățile de schimb valutar care 

au un program de lucru de pînă la 12 ore; 

b) de două ori în decursul programului de 

lucru - pentru unitățile de schimb valutar care 

au un program de lucru mai mare de 12 ore. În 

acest caz, prima modificare a cursurilor de 

cumpărare și vînzare poate fi efectuată în 

decursul primelor 12 ore de lucru, iar a doua 

modificare – în decursul următoarelor 12 ore 

de lucru. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 

10 decembrie 2016. 

BC ”EuroCreditBank” 

SA 

Asociația Băncilor din 

Moldova 

 

Ținînd cont de faptul, că acordarea dreptului de 

modificare a cursurilor valutare de către unităţile de 

schimb valutar reprezintă o noutate pentru piaţa 

valutară a Republicii Moldovei, cu scopul unei 

transparențe şi responsabilități în stabilirea 

cursurilor de schimb valutar, precum şi în vederea 

neadmiterii unor manipulări şi abuzuri din partea 

unităţilor de schimb valutar, ar putea fi reglementat 

şi timpul primei modificări - de exemplu după 4 ore 

de la prima raportare. Ca exemplu: după raportarea 

cursurilor de la ora 10-00 prima modificare a 

cursurilor sa fie posibilă doar după orele 14-00. 

 

Nu se acceptă  

 

Normele expuse în proiectul HCE sînt elaborate în 

temeiul art.43 alin.(82) din Legea privind 

reglementarea valutară (LRV), care, în privința 

modificării cursurilor valutare pentru operațiuni de 

schimb valutar în numerar cu persoane fizice, 

stipulează în mod expres dreptul Băncii Naționale a 

Moldovei (BNM) de a stabili doar frecvența de 

modificare. 

Legislatorul a lăsat la discreția unității de schimb 

valutar de a reglementa, în procedurile sale interne, 

modalitatea de modificare, în decursul programului 

de lucru, a cursurilor de cumpărare şi/sau vînzare 

pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu 

persoane fizice. 

 

2 Alexei Sochircă, 

persoană fizică 

 

Propun de a limita dreptul modificării cursurilor de 

cumpărare şi vînzare a doua oară în decursul 

programului de lucru în zilele de sărbătoare 

nelucrătoare, precum şi în zilele de sîmbătă şi 

duminică. 

3 BC ”Moldindconbank” 

SA 

Asociația Băncilor din 

Moldova 

 

 

Luînd în considerare că în timpul zilei lucrătoare pe 

piaţa Forex intervin noutăţi importante publicate, de 

obicei, de două ori pe zi de către băncile centrale ale 

ţărilor G10 şi alte instituţii financiare, în urma 

cărora survin modificări radicale la preţurile 

valutelor expuse în unităţile de schimb valutar, 

propunem: 

- Pentru unităţile de schimb valutar cu programul de 

lucru de pînă la 12 ore - frecvenţa de modificare a 

cursurilor valutare de 2 ori/zi; 

- Pentru unităţile de schimb valutar cu programul de 

lucru de peste 12 ore - frecvenţa de modificare a 

Nu se acceptă 

 

Acordarea, începînd cu data de 10.12.2016, tuturor 

unităților de schimb valutar a dreptului de 

modificare a cursurilor valutare pe parcursul 

programului de lucru reprezintă o noutate pentru 

acest segment al pieței valutare a Republicii 

Moldova. În acest sens, în vederea asigurării unei 

funcționări stabile a pieței valutare interne după 

intrarea în vigoare a dreptului nominalizat, 

neadmiterii unor manipulări și abuzuri din partea 

unităților de schimb valutar, stabilirea la etapa 

                                                 
1Varianta proiectului HCE transmisă spre avizare prin scrisorile nr.19-0102/18/3575 din 24.09.2016, nr.19-0102/19/3577 din 24.09.2016 



  

  

  

cursurilor valutare de 3 ori/zi. 

 

actuală a unei frecvențe reduse de modificare a 

cursurilor valutare este justificată. 

BNM va monitoriza activitatea unităților de schimb 

valutar și situația pe piață valutară internă în 

condițiile aplicării noilor reglementări și la o etapă 

viitoare va examina oportunitatea schimbării 

frecvenței de modificare a cursurilor de către 

unitățile de schimb valutar. 

4 Alexei Sochircă, 

persoană fizică 

 

Consider oportun ca BNM să indice expres în 

licenţă despre dreptul unităţii de schimb valutar de a 

modifica cursurile de cumpărare şi vînzare: o 

singură dată sau de două ori în decursul 

programului de lucru. 

 

Nu se acceptă 
 

Potrivit art.9 din Legea nr.451-XV din 30.07.2001, 

formularele de licență sînt documente de strictă 

evidență, al cărei conținut este expus în mod expres 

la alin.(2) al articolului în cauză, iar anexa la licență 

conține condițiile de licențiere. 

Astfel, informația care se include în licență nu se 

referă la modul de desfășurare de către titularul de 

licență a activității sale, cum ar fi, dreptul unității 

de schimb valutar de a modifica cursurile valutare 

pe parcursul programului de lucru. 

   Nu au obiecții și propuneri: 

1. BC „Procreditbank” SA 

2. Banca Comercială Română SA 

3. BC „Victoriabank” SA 

4. BC „Comerțbank” SA 

5. BC „Fincombank” SA 

6. BC „Energbank” SA 

7. BC „Mobiasbancă” SA 

8. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 

9. Ministerul Justiției 

10. Ministerul Finanțelor  

 

Nu au prezentat avize: 

1. BC „Eximbank” SA 

2. BC „Moldova Agroindbank” SA 

3. Casele de schimb valutar 

4. Hotelurile 

 


