
Anexa nr. 7 
la Regulamentul cu privire la activitatea  

emitenţilor de monedă electronică şi  
prestatorilor de servicii de plată nebancari 

 
Calculul capitalului reglementat necesar al societăţii emitente de monedă electronică 

 
Nr.d/o Indicator Referin ţe Valoarea, lei 

A B C D 
1. Valoarea capitalului reglementat (CR)  pentru activitatea de emitere a monedei 

electronice 
1.1. Valoarea medie a monedei 

electronice în circulaţie 
conform art. 83 alin. (3) din Lege  

1.2. CR 2% x 1.1  
2. Valoarea CR  pentru activităţile ce nu au legătură cu moneda electronică 

2.1. Valoarea totală a plăţilor Valoarea totală a operațiunilor de 
plată executate în anul precedent 

 

2.2. Valoarea plăţilor  
(„VP”) 

1/12 din valoarea totală a 
operaţiunilor de plată executate în 
anul precedent (conform art. 13 din 
Lege) 

 

2.3. 4% din tranşa de VP pînă la 
87,5 mln. lei  

„a”  

2.4. 2,5% din tranşa de VP peste 
87,5 milioane lei şi pînă la 

175 milioane lei  

„b”  

2.5. 1% din tranşa de VP peste 
175 milioane lei şi pînă la 

1750 milioane lei  

„c”  

2.6. 0,5% din tranşa de VP peste 
1750 milioane lei şi pînă la 

4375 milioane lei  

„d”  

2.7. 0,25% din tranşa de VP peste 
4375 milioane lei  

„e”  

2.8. „k” conform art. 13 din Lege: 
0,5 – în cazul în care societatea de 
plată prestează numai serviciul de 
plată menţionat la art.4 alin.(1) 
pct.6) din Lege  
0,8 – în cazul în care societatea de 
plată prestează numai serviciul de 
plată menţionat la art.4 alin.(1) 
pct.7) din Lege  
1 – în cazul în care societatea de 
plată prestează oricare dintre 
serviciile de plată menţionate la 
art.4 alin.(1) pct.1)–3), 5) sau toate 
serviciile permise societăţii de plată 
conform art.7 alin.(4) din Lege 

 

2.9. CR (∑ pct. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) x k  
3. Valoarea totală a CR ∑ 1.2, 2.9  

 



Modul de întocmire a Rapoartelor privind capitalul reglementat  
de către societatea emitentă de monedă electronică 

  
1. Raportul este destinat indicării informaţiei aferente valorii necesare a capitalul 

reglementat al societăţii emitente de monedă electronică. 
2. În coloana A se va indica numărul de ordine a fiecărei înregistrări în cadrul raportului; 
3. În coloana B se vor indica indicatorii; 
4. În coloana C se vor indica referinţele; 
5. În coloana D se va indica valoarea. În rîndurile cu date lipsă se va indica zero („0”).   

 


