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Informa ţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna iulie 2011 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 29 iulie 2011 au constituit 1988.09 mil. dolari SUA, 

în creştere cu 86.61 mil. dolari SUA în comparaţie cu 30 iunie 2011 când acestea au constituit 

1901.48 mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

 

- primirea de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) a creditelor în cadrul facilităţii ECF   

(Facilitatea de Creditare Extinsă) şi EFF (Facilitatea de Finanţare Extinsă) în sumă de 79.69 mil. 

USD (echivalentul a 50.00 mil. DST);  

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

– 4.97  mil. dolari SUA; 

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

– 3.97 mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 3.17 mil. dolari 

SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 1.68 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 1.29 mil. dolari SUA; 

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

raport cu dolarul SUA – 0.09 mil. dolari SUA. 

 

 

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

condiţionată de: 

 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 5.67 mil. dolari 

SUA;  

- alte plăţi externe – 2.58 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 
 

  

Sold la 30 
iunie 2011 

Sold la 29 
iulie 2011 

Modificarea în 
iulie 2011 

Modificarea 
cumulativă de la 

finele anului 2010 
Activele oficiale de 

rezervă 1,901,482.90 1,988,088.11 86,605.21 270,401.72 

Activele externe nete 1,636,491.58 1,643,664.09 7,172.51 130,358.31 
Rezervele internaţionale 

nete  1,651,828.00 1,662,102.81 10,274.81 67,857.08 
 
 
 
 
Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 
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