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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna aprilie 2014 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 30 aprilie 2014 au constituit 2,775.68 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 48.67 mil. dolari SUA în comparaţie cu 31 martie 2014, când acestea au 

constituit 2,727.01 mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

- primirea de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a grantului în sumă de 

27.53 mil dolari SUA (echivalentul a 19.92 mil. EUR) de la Ministerul Dezvoltării 

Regionale al României;  

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

cu dolarul SUA – 10.59 mil. dolari SUA; 

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

8.33 mil. dolari SUA;  

- primirea mijloacelor de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova pentru 

privatizare  – 3.83 mil dolari SUA (echivalentul a 2.77 mil. EUR); 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.20 mil. dolari SUA; 

- intrări nete în favoarea Directoratului Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor al 

Republicii Moldova – 0.71 mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 0.47 mil. dolari 

SUA; 

- alte încasări – 0.11 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 – 2.61 mil. dolari SUA; 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 2.38 mil. dolari SUA; 

- alte plăţi – 0.11 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

 
Sold la 31 

martie 2014 

Sold la 30 

aprilie 2014 

Modificarea 

în aprilie 2014 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2013 

Activele oficiale de 

rezervă 
2,727,010.08 2,775,676.62 48,666.54 -44,956.29 

Activele externe nete 2,287,320.20 2,333,819.08 46,498.88 -41,319.48 

 

 

 

Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 

 

 

 


