
Anexa nr.2 

la Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe 

 

Notificație cu privire la împrumutul /creditul extern  

I. Date privind luarea la evidență a împrumutului /creditului extern 
Împrumutul/creditul extern a fost luat la evidență 

de către Banca Națională a Moldovei  

cu nr. ______________________ din _______________ 

 

Notificația modificată: 

nr. d/o _____________________ din _______________ 

 

Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei: 

 

 ___________________      ________________________ 
(semnătura)                                     (numele și prenumele) 

L.Ș. 

Luarea la evidență a angajamentului extern nu implică 

asumarea de către Banca Națională a Moldovei a  

obligațiunilor aferente acestui angajament extern și nu 

exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți prin 

intermediul cărora se realizează operațiunea valutară 

în cadrul angajamentului extern notificat de la 

aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în 

domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și 

finanțării terorismului. 

Notificația își pierde valabilitatea la stingerea 

obligațiunilor conform angajamentului extern. 

II. Date referitoare la împrumut/credit extern 

Prin prezenta,  
 (denumirea /numele și prenumele debitorului  rezident ) 

numărul de identificare de stat /codul fiscal al debitorului  

notifică Banca Națională a Moldovei despre împrumutul /creditul extern acordat de către 

 
(denumirea  /numele și prenumele creditorului nerezident) 

 
(sediul /domiciliul creditorului nerezident) 

în baza contractului  
 (denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia) 

în sumă de  
 (suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei) 

cu scadența  
  

dobânda  
 (în cifre (în unități și zecimale) și în litere) 

  
Ponderea deținută de creditor în capitalul debitorului Ponderea deținută de debitor în capitalul creditorului 

    [   ] nu deține /nu se aplică 

    [   ] deține până la 10% 

    [   ] deține 10% sau mai mult 

    [   ] nu deține /nu se aplică 

    [   ] deține până la 10% 

    [   ] deține 10% sau mai mult 
 

Responsabilitatea pentru corespunderea angajamentului extern prevederilor legislației Republicii Moldova, inclusiv prevederilor 

Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea şi actualitatea informaţiei prezentate, 

precum și pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest 

drept conform legislației Republicii Moldova o poartă rezidentul responsabil de notificare. Concomitent, rezidentul este 

responsabil pentru raportarea  operațiunilor efectuate conform angajamentului extern notificat și îndeplinirea altor obligații 

stabilite în Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii 

Naționale a Moldovei nr.12/2020. 

 

Conducător /Persoana fizică     
  (semnătura)  (numele și prenumele) 

     

Data întocmirii notificației   

Date  de contact:   

Persoana de contact:   



(versoul notificației) 

III. Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei 
Nr 

d/o 
Denumirea documentului Numărul și data documentului 

Numărul 

de pagini 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


