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ANUNŢ 

privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie 
 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 27.05.2014, consultarea publică a 
proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la modificarea şi 
completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (a Regulamentului cu privire 
la sistemul automatizat de plăți interbancare, a Regulamentului cu privire la activitatea 
prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, a Regulamentului cu privire la 
transferul de credit și a Regulamentului cu privire la cardurile de plată).  

Necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la 
modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei este de a 
descrie aspecte suplimentare privind activitatea participanţilor sistemului automatizat de plăţi 
interbancare (SAPI) în cadrul zilelor operaţionale speciale ale SAPI, cerinţele suplimentare 
necesare iniţierii activităţii în cadrul sistemelor de plăți cu carduri şi a sistemelor de remitere de 
bani, liberalizarea utilizării conturilor la care au fost ataşate carduri de plată, precum şi 
transpunerea prevederilor Regulamentului UE nr. 1781/2006 cu privire la informațiile privind 
plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri în cadrul normativ naţional. 

Prevederile de bază ale proiectului vizează stabilirea de către Banca Națională a Moldovei a 
zilelor operaţionale speciale pentru SAPI şi cerinţelor faţă de participanţii SAPI în acest sens, a 
dreptului iniţierii de către prestatorii de servicii de plată a activităţii în cadrul unui sistem de 
plăţi cu carduri sau sistem de remitere de bani după primirea confirmării corespunzătoare din 
partea Băncii Naționale a Moldovei şi a posibilității efectuării operaţiunilor din conturile la care 
au fost atașate cardurile de plată în baza altor instrumente de plată fără numerar decît cardurile 
de plată. 

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile și persoanele juridice care desfăşoară sau au 
intenţia de a desfăşura activitate de prestare a serviciilor de plată sau de emitere a monedei 
electronice, precum şi clienţii acestora.  

Impactul estimat al proiectului de decizie este de a liberaliza modalitatea de utilizare a 
conturilor  la care au fost atașate cardurile de plată, protecţia drepturilor utilizatorilor  de servicii 
de plată, precum şi intensificarea supravegherii  activităţii prestatorilor de servicii de plată în 
cadrul sistemelor de plăţi cu carduri şi sistemelor de remitere de bani.  

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 5 lit. f) şi art. 11 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, şi art. 49 alin.(3), 
art. 93 și art. 94 din Legea nr. 114 din 18.05.2013 cu privire la serviciile de plată şi moneda 

electronică. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate 
pînă pe data de 13.06.2014 dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: 
Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 409-265 sau pe adresa poştală: MD-
2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.  

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la modificarea şi completarea 
unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi nota de argumentare sunt 
disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul 
Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. 
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