
„Anexa nr.3 
la Regulamentul cu privire la activitatea  

emitenţilor de monedă electronică şi  
prestatorilor de servicii de plată nebancari 

 
INFORMA ŢII CONTABILE 

Denumirea societăţii emitente de monedă electronică:_________________________________________ 
Numărul  de identificare de stat al societăţii emitente de monedă electronică (IDNO): ______________ 
Perioada raportării :__________________ 

1. BILANŢUL CONTABIL 
               

Nr. 
d/o 

Denumire 
Referinţe Valoarea, 

lei 
A B C D 
1 ACTIVE PE TERMEN LUNG  1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4   

1.1 Active nemateriale   
1.2 Active materiale pe termen lung    
1.3 Active financiare pe termen lung    
1.4 Alte active pe termen lung    
2 ACTIVE CURENTE                2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5   

2.1   Stocuri de mărfuri şi materiale        
2.2 Creanţe pe termen scurt       
2.3 Investiţii pe termen scurt     
2.4  Mijloace băneşti   
2.5 Alte active curente    
3 TOTAL ACTIV pct.1 + pct.2   
4 CAPITAL PROPRIU     4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4   

4.1 Capital statutar şi suplimentar        
4.2 Rezerve    
4.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)    
4.4 Capital secundar      
5 DATORII PE TERMEN LUNG 5.1 + 5.2   

5.1 Datorii financiare pe termen lung    
5.2 Datorii pe termen lung calculate     
6 DATORII  PE TERMEN SCURT   6.1 + 6.2 + 6.3   

6.1 Datorii financiare pe termen scurt    
6.2 Datorii comerciale pe termen scurt    
6.3 Datorii pe termen scurt calculate      
7 TOTAL PASIV   pct. 4 + 5 + 6   
 

2. RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 
                                                             

Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorului Referinţe 
Numărul, 

unit. 
Valoare, 

lei 
A B C D E 

1 Venituri din emiterea monedei electronice Art. 77 din Lege x  
11 Valoarea monedei electronice în circulaţie Art. 83 din  Lege x  
2 Venituri din prestarea de servicii de plată legate de 

emiterea monedei electronice 
Art. 88 alin (1) lit. a) din Lege x  

3 Cheltuieli din activitatea aferentă monedei 
electronice 

Art. 77, art. 88 alin (1) lit. a) din 
(∑ conturilor 711, 712, 713, 714) 

x  

4 Rezultatul din activitatea aferentă monedei 
electronice: profit (pierdere)   

pct.1 + pct.2 – pct.3 x  

5 Venituri din prestarea de servicii de plată care nu au 
legătură cu emiterea monedei electronice 

∑ pct. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 x  

6 - Depuneri de numerar Art. 4 alin (1) pct. 1) din Lege   
7 - Retrageri de numerar Art. 4 alin (1) pct. 2) din Lege   
8 - Debitări directe Art. 4 alin (1) pct. 3) lit. a) din 

Lege 
  

9 - Operaţiuni de plată printr-un card de plată sau 
printr-un dispozitiv asemănător 

Art. 4 alin (1) pct. 3)  lit. b) din 
Lege 

  



10 - Transferuri de credit 
 

Art. 4 alin (1) pct.3) lit. c) din 
Lege 

  

11 - Emitere şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a 
altor instrumente de plată 

Art. 4 alin (1) pct. 5) din Lege   

12 - Remitere de bani                                     Art. 4 alin (1) pct.6) din Lege   
13 - Operaţiuni de plată prin dispozitive de comunicaţie 

electronice, digitale şi informatice 
Art. 4 alin (1) pct.7) din Lege   

14 Cheltuieli privind prestarea de servicii de plată           ∑ conturilor 711, 712, 713, 714 x  
15 Rezultatul din activitatea de prestare a 

serviciilor de plată (care nu au legătură cu emiterea 
monedei electronice): profit (pierdere)   

pct.5 – pct.14 x  

16 Venituri din prestarea serviciilor operaţionale şi 
conexe 

Art. 88 alin (1) lit. b) din Lege x  

17 Cheltuieli din prestarea serviciilor operaţionale şi 
conexe 

Art. 88 alin (1) lit. b) din Lege x  

18 Rezultatul din activitatea de prestare a 
serviciilor operaţionale şi conexe: profit 
(pierdere)   

pct. 16 - pct.17 x  

19 Venituri din administrarea (operarea) sistemelor de 
plăţi 

Art. 88 alin (1) lit. c) din Lege x  

20 Cheltuieli din administrarea (operarea) sistemelor de 
plăţi 

Art. 88 alin (1) lit. c) din Lege x  

21 Rezultatul din administrarea (operarea) 
sistemelor de plăţi: profit (pierdere)   

pct.19 – pct.20 x  

22 Venituri din activitatea de întreprinzător Art. 88 alin (1) lit. c) din Lege x  
23 Cheltuieli privind activitatea de întreprinzător Art. 88 alin (1) lit. c) din Lege x  
24 Rezultatul din activităţi de întreprinzător: profit 

(pierdere)   
pct.22 – pct.23 x  

25 Rezultatul total din activitate : profit (pierdere)    ±pct.4 ± pct.15 ± pct.18 ± 
pct.21± pct.24 

x  

26 Venituri excepţionale  Contul 623  x  
27 Pierderi excepţionale                                       Contul 723 x  
28 Rezultatul excepţional: profit (pierdere)   pct.26 – pct.27 x  
29 Rezultatul pînă la impozitare: profit (pierdere) ±pct.25 ± pct.28 x  
30 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit                     Contul 731 x  
31 Rezultatul după impozitare: profit net (pierdere)   ±pct.29 ± pct.30 x  

                                                    
3. Informaţii suplimentare 

 
Nr. 
d/o 

Denumire Referinţe legale şi comentarii  Date 

A B C D 
1. Denumirea băncii în care au fost plasate fondurile clienţilor 

în vederea protejării acestora 
Art. 26 din Lege  

2 Valoarea sumelor depozitate în conturile bancare destinate 
protejării fondurilor 

  

3. Pe parcursul perioadei de raportare capitalul reglementat al 
societăţii a fost mai mare sau egal cu capitalul reglementat 
necesar? (răspundeţi Da sau Nu) 

În cazul răspunsului „Nu” daţi 
explicaţii 

 

4. Pe parcursul perioadei de raportare, toate fondurile primite 
de la clienţi au fost supuse imediat procedurii de protejare? 
(răspundeţi Da sau Nu) 

În cazul răspunsului „Nu” daţi 
explicaţii 

 

5. Numărul conturilor de monedă electronică deschise de 
societate la sfîrşitul perioadei de raportare  
(de la iniţierea activităţii) 

  

6 Numărul tranzacţiilor efectuate cu moneda electronică    
7.  Numărul agenţilor   
8.   Numărul filialelor   
                                               
   Semnătură autorizată  a administratorului                                                             Semnătură autorizată 
                               ............................................                                                    ............................................ 



                               ............................................                                                    ............................................ 
                                   (numele, prenumele şi funcţia)                                                (numele, prenumele şi funcţia) 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       Întocmit 
                                                                                                                                       ............................................. 
                                                                                                                                (numele, prenumele şi telefonul) 

    Data raportării____________. 
 

Modul de întocmire a Rapoartelor 
de către societatea emitentă de monedă electronică 

  
1.  Raportul este format din 3 tabele numerotate 1-3. 
2. Tabelul 1 este destinat indicării informaţiei aferente bilanţului contabil conform situaţiei 

existente la sfîrşitul perioadei de gestiune. 
a) În coloana A se va indica numărul de ordine a fiecărei înregistrări în cadrul raportului; 
b) În coloana B se vor indica activele şi pasivele societăţii de plată/furnizorului de servicii 
poştale. 
c) În coloana C se vor indica referinţele pentru calculul valorii activelor şi pasivelor; 
d) În coloana D se va indica valoarea în lei a activelor şi pasivelor. În rîndurile cu date lipsă 
se va indica zero („0”).   
3. Tabelul 2 este destinat indicării informaţiei aferente raportului de profit şi pierderi 

conform situaţiei existente la sfîrşitul perioadei de gestiune. 
a) În coloana A se va indica numărul de ordine a fiecărei înregistrări în cadrul raportului; 
b) În coloana B se va indica denumirea indicatorilor; 
c) În coloana C se vor indica referinţele; 
d) În coloana D se va indica numărul operaţiunilor aferente serviciilor de plată prestate, iar 

în rîndurile lipsă se va indica zero („0”); 
e) În coloana E se va indica valoarea operaţiunilor  aferente serviciilor de plată prestate, iar 

în rîndurile lipsă se va indica zero („0”). 
4. Tabelul 3 este destinat indicării informaţiilor suplimentare. 
a) În coloana A se va indica numărul de ordine a fiecărei înregistrări în cadrul raportului; 
b)  În coloana B se va indica denumirea indicatorului; 
c)  În coloana C se vor indica referinţele; 
d)  În coloana D se vor indica datele pentru fiecare indicator: 

- la rîndul 1 se va indica denumirea băncii conform registrului menţinut pe pagina-
web a Băncii Naţionale a Moldovei şi codul de identificare; 

- la rîndul 2 se va indica valoarea în lei a sumelor depozitate în conturile bancare 
destinate protejării fondurilor; 

- la rîndul 3 se va indica dacă pe parcursul perioadei de raportare capitalul 
regelemtnat a fost mai mare sau egal cu capitalul reglementat; 

- la rîndul 4 se va indica dacă toate fondurile primite de la clienţi au fost supuse 
imediat procedurii de protejare; 

- la rîndul 5 se va indica numărul conturilor de monedă electronică deschise la  
sfîrşitul perioadei de raportare de la iniţierea activităţii; 

- la rîndul 6 se va indica numărul tranzacţiilor efectuate cu moneda electronică; 
- la rîndul 7 se va indica numărul agenţilor, iar în cazul lipsei acestora se va indica 

zero („0”); 
la rîndul 8 se va indica numărul filialelor, iar în cazul lipsei acestora se va indica zero („0”).” 


