
 
                      Banca Naţională a Moldovei 

 

•Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md • 
•Tel. (37322) 409 006 • Fax (37322) 220 591 • 

 

 

Informa ţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna mai 2011 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 31 mai 2011 au constituit 1909.39 mil. dolari SUA, 

în descreştere cu 9.0 mil. dolari SUA în comparaţie cu 30 aprilie 2011 când acestea au constituit 

1918.39 mil. dolari SUA.  

 

Micşorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

 

- deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în 

raport cu dolarul SUA – 31.16 mil. dolari SUA; 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 16.69 mil. dolari 

SUA; 

- alte plăţi externe – 2.72 mil. dolari SUA. 

 

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost 

determinată de următorii factori:  

 

- primirea de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a grantului de la Comisia 

Europeană în sumă de 19.39 mil. USD (echivalentul a 13.61 mil.EUR); 

- efectuarea intervenţiilor pe piaţa valutară internă sub formă de cumpărări de valută       

– 14.06  mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 3.31 mil. dolari 

SUA;   

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.27 mil. dolari SUA; 

- intrările nete aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate            

–  1.59 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.95 mil. dolari SUA; 

 

 

 



 
                      Banca Naţională a Moldovei 

 

•Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md • 
•Tel. (37322) 409 006 • Fax (37322) 220 591 • 

 

 
 
 
Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 
 

  

Sold la 29 
aprilie 2011 

Sold la 31 
mai 2011 

Modificarea în 
mai 2011 

Modificarea 
cumulativă de la 

finele anului 2010 
Activele oficiale de 

rezervă 1,918,392.21 1,909,387.91 -9,004.30 191,701.53 

Activele externe nete 1,649,651.27 1,645,212.86 -4,438.41 131,907.08 
Rezervele internaţionale 

nete  1,634,114.26 1,657,356.27 23,242.01 63,110.53 
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