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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna iulie 2012 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 31 iulie 2012 au constituit 2,094.35 mil. dolari SUA, 

în creştere cu 35.38 mil. dolari SUA în comparaţie cu 29 iunie 2012 când acestea au constituit 

2,058.97 mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

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

– 31.50  mil. dolari SUA; 

- primirea de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a granturilor de la 

Comisia Europeană în sumă de 14.79 mil. USD (echivalentul a 12.03 mil. EUR); 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 4.93 mil. dolari 

SUA;  

- intrările aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate                  

- 3.96 mil. dolari SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.02 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.62 mil. dolari SUA. 

  

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

condiţionată de: 

- plăţile externe ale Ministerului Finanţelor al  Republicii Moldova – 8.57 mil. dolari 

SUA; 

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

raport cu dolarul SUA – 8.29 mil. dolari SUA; 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 5.22 mil. dolari 

SUA; 

- plăţile nete efectuate din ordinul Directoratului Liniei de Credit pe lângă Ministerul 

Finanţelor al Republicii Moldova – 0.36 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 

iunie 2012 

Sold la 31 

iulie 2012 

Modificarea în 

iulie 2012 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2011 

Activele oficiale de 

rezervă 
2,058,966.04 2,094,345.86 35,379.82 129,021.30 

Activele externe nete 1,668,245.20 1,705,585.18 37,339.98 67,554.26 

Rezervele internaţionale 

nete * 
1,815,851.34 1,862,836.66 46,985.32 111,077.07 

* Calculate la curs fix în conformitate cu prevederile Memorandumului tehnic de înţelegere semnat cu Fondul 

Monetar Internaţional. 

 
 

 

Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 
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