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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 11.06.2014, consultarea publică a 

proiectului Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale.  

Necesitatea elaborării proiectului Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale 

derivă atît din experienţa altor state în implementarea codului IBAN (International Bank 

Account Number), cît şi din avantajele aferente utilizării mecanismului Straight Through 

Processing. 

Prevederile de bază ale proiectului se referă la premisele şi necesitatea implementării codului 

IBAN pentru transferurile naţionale, experienţa internaţională în utilizarea acestuia, 

oportunitatea aplicării codului IBAN la efectuarea plăţilor locale, modalitatea de formare a 

codurilor IBAN pentru transferurile naţionale, specificul realizării plăţilor bugetare, acţiunile 

care urmează a fi întreprinse de către Banca Naţională, Trezoreria de Stat din cadrul 

Ministerului Finanţelor, băncile licenţiate şi termenul de punere în aplicare a proiectului dat.  

Beneficiarii proiectului Conceptului sînt Banca Naţională, Ministerul Finanţelor, băncile 

licenţiate din Republica Moldova, precum şi clienţii acestora.  

Rezultatele scontate ale implementării Conceptului supus consultării publice sînt aplicarea 

codurilor IBAN la efectuarea şi recepţionarea transferurilor naţionale şi valorificarea avantajelor 

utilizării acestora: minimizarea eronării datelor, a timpului de procesare şi reducerea costului 

serviciilor de transfer. 

Proiectul Conceptului este elaborat în conformitate cu art.5 lit. f) din Legea cu privire la Banca 

Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare. 

Recomandările pe marginea proiectului Conceptului, supus consultării publice, pot fi expediate 

pînă pe data de 27.06.2014 dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: 

Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 409-265, dnei Adela Ţurcan pe 

adresa electronică Adela.Turcan@bnm.md, la numărul de telefon: 409-264 sau pe adresa MD-

2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.  

Proiectul Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale 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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