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Anunț  

privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie 
 
  

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 24 februarie 2014, consultarea publică 
a proiectului de Hotărîre a Consiliului de administraţie „Cu privire la Regulamentul cu privire la 
metodologia de calcul a indicelui de referinţă pentru contractele de credit”.  

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este determinată de crearea condiţiilor şi 
drepturilor egale, precum şi de  protecţia consumătorilor atît  la încheierea contractelor de credit 
cît şi pe parcursul derulării acestora. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt stabilirea normelor privind contractele de credit cu 
dobînda variabilă şi crearea condiţiilor egale pentru consumatori. 

Proiectul conţine de asemenea prevederi ce ţin de dezvoltarea cadrului legal necesar în vederea 
asigurării protecţiei consumatorilor prin crearea condiţiilor echitabile în procesul obţinerii 
creditelor. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt consumatori şi băncile din Republica Moldova.  

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în 
stabilirea regulilor privind contractele de credit cu dobînda variabilă şi crearea condiţiilor egale 
pentru consumatorii din  Republica Moldova. 

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art. 5 (1), art. 11 (1), art. 44  din Legea nr. 548-XIII 
din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 (a) din 
Legea nr. 202 din 12 iulie 2013 cu privire la contractele de credit pentru consumatori (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 191-196/619 din 06.09.2013) şi art. 25 (1) din Legea nr. 
550-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la instituţiile financiare (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2011, nr. 78-81/199), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrea 
Guvernului nr. 962 din 19.12.2011 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a 
legislaţiei pentru anul 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 227-232/1049).  

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate 
pînă pe data de 7 martie 2014 dlui Teacă Octavian pe adresa electronică: 
Octavian.Teaca@bnm.md, la numărul de telefon: 022-210-329, 022-409-268, sau pe adresa 
poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.  

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la 
Regulament cu privire la metodologia de calcul a indicelui de referinţă pentru contractele de 
credit” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web oficială a Băncii 
Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale a Moldovei pe adresa: MD-
2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.   


