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NOTA DE ARGUMENTARE 

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei 

„Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la  

poziţia valutară deschisă a băncii” 

 

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire 
la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii” (în 
continuare – proiectul hotărîrii) a fost elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.44 
lit.a), art.46 lit.b), art.51 lit.c) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la 
Banca Naţională a Moldovei.  

Elaborarea proiectului hotărîrii este condiţionată de: 

- trecerea la noul sistem de raportare de către băncile licenţiate către Banca Naţională a 
Moldovei (SIRBNM); 

- necesitatea detalierii informaţiilor privind unele active și obligațiuni în valută străină ale 
băncilor. 

Astfel, prin proiectul hotărîrii formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă a 
băncii este prezentat în conformitate cu cerinţele pentru trecerea la SIRBNM. În același timp, 
unele poziții la capitolul active și obligațiuni valutare au fost detaliate. Astfel, în vederea 
monitorizării expunerii băncilor față de nerezidenți, informația privind mijloacele plasate și 
creditele overnight, precum și credite acordate a fost divizată după categorii de rezidenți și 
nerezidenți. De asemenea, în vederea analizei pieţei valutare, informaţiile privind soldurile 
extrabilanțiere referitoare la tranzacţiile aferente operaţiunilor valutare la vedere și la termen au 
fost divizate după tipul contrapărților la tranzacții (rezidente /nerezidente, bănci /alte). În cazul 
tranzacţiilor aferente operaţiunilor valutare la termen acestea au mai fost divizate şi după tipul 
tranzacțiilor (forward, swap şi altele). 

Suplimentar, prin proiectul hotărîrii se precizează modul de utilizare a mărimii capitalului 
normativ total pentru calcularea raportului poziției valutare deschise și se introduce 
obligativitatea băncilor de a raporta zilnic la BNM indicatorul “Raportul dintre activele valutare 
bilanţiere şi obligaţiunile valutare bilanţiere”. 

În sensul celor menționate, prin proiectul hotărîrii au fost expuse în redacție nouă 
formularul şi modul de completare a Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii.  

Proiectul hotărîrii prevede că prima raportare conform formularului nou şi a modului de 
completare ajustat a Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii se va efectua pentru 1 
octombrie 2014. 


