
Sinteza recomandărilor/avizelor  

băncilor la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei  

“ Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din 

Republica Moldova”  

 

Nr. 

d/o 

Referinţa la  

capitolul/ 

punctul din  

proiectul 

hotărârii 

Autorul recomandării/  

avizului 
Propuneri şi obiecţii Comentarii 

1.  

BC "Moldindconbank" S.A. 

BC "Banca de Finanţe şi Comerţ" S.A. 

Banca Comercială Română Chişinău S.A. 

BC "ProCreditBank" S.A. 

BC"Energbank"S.A. 

BC "Comerţbank" S.A.  

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. 

BC "Victoriabank" S.A. 

BC "EuroCreditBank" S.A 

BC “Mobiasbancă- Groupe Societe Generale” S.A. 

Nu au obiecții sau propuneri. 

2.  BC "Eximbank Gruppo Venetto Bank" S.A. Nu a prezentat aviz  

3 

Clauza de 

emitere a 

hotărârii 

Ministerul Justiției 

În clauza de emitere a proiectului se vor 

păstra doar articolele din legi care expres 

stabilesc competența de aprobare a 

normelor cu privire la modul de întocmire 

și prezentare a rapoartelor privind ratele 

dobânzilor aplicate de băncile din 

Republica Moldova.  

Se acceptă 

Capitolul I 

1) Subpct. 5) urmează a fi revăzut, în 

scopul excluderii noțiunii „mediul 

financiar nebancar”, deoarece este redată 

în Instrucțiunea cu privire la modul de 

completare de către băncile licențiate a 

raportului privind statistica monetară, 

Se acceptă. 

În Instrucțiune a fost făcută 

referința la Instrucțiunea cu 

privire la modul de 

completare de către băncile 

licențiate a raportului 



aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al Băncii Naționale a 

Moldovei nr.255 din 17 noiembrie 2011, 

în aceeași redacție. Astfel, definirea unor 

termeni într-un act normativ este admisă 

atunci când noțiunile sunt utilizate cu un 

sens specific pentru relațiile sociale 

reglementate de acel act. 

2) La subpct. 6) atragem atenția, că 

abrevierea  „etc.” denotă imprecizie și se 

va evita utilizarea acestuia în conținutul 

actului normativ. 

3) La subpct. 7) nu este clar la care 

genuri de activitate se face referință. Mai 

mult, nici în definiția de la subpct.  9) nu 

este prezentată o enumerare exhaustivă a 

tipurilor de activitate. Propunem 

specificarea lor în mod expres,  întru 

excluderea eventualelor discrepanțe. A se 

ține cont de obiecția respectivă pentru toate 

cazurile similare din text. 

 

privind statistica monetară. 

Se acceptă. 

Pct. 1. subpct.9) a fost 

reformulat. 

 

Capitolul V 

La pct. 19 menționăm că, potrivit normelor 

de tehnică legislativă pentru indicarea datei 

de adoptare a actului normativ de referință, 

luna se scrie cu litere. 

Se acceptă. 

Pct.19 a devenit pct. 20. 

 

 


