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Proiect                                                                                                                      
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

 
HOTĂRÎREA Nr.  __ 

din „___”__________ 20 __ 
 

Cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale 
valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie  

nr.250 din 25 octombrie 2012 
 
 

În temeiul art.11 alin.(1) şi alin.(2), art.26 lit.c) şi art.40 lit.b) 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, Consiliul de administraţie al 
Băncii Naţionale a Moldovei 

 
        HOTĂRĂŞTE:   
 

Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin 
Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.250 din 25 octombrie 2012 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.252-253, art.1547), cu modificările și 
completările ulterioare, se completează după cum urmează:  

1) Punctul 11 se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins: 
„În cazul emiterii de valori mobiliare de stat pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate 
băncilor de către Banca Naţională în situaţii de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, 
Ministerul Finanțelor va încheia cu Banca Națională un contract privind participarea la sistemul de 
înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare conform modelului din anexa nr.12 la prezentul 
regulament.”. 

2) Punctul 12: 
subpunctul 1), după cuvîntul „participanților” se completează cu textul „, cu excepția 

Ministerului Finanțelor,”; 
se completează cu subpunctul 11 cu următorul cuprins:  

„11) cererii Ministerului Finanțelor cu solicitarea privind deschiderea conturilor în SIC al Băncii 
Naţionale pentru înregistrarea, pe numele Ministerului Finanțelor, a valorilor mobiliare de stat emise 
în scopul garantării creditelor de urgentă acordate băncilor de către Banca Naţională în situaţii de 
criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, care va conține și informația aferentă persoanei de 
contact (numele, prenumele, telefon, fax);”.  

3) După anexa nr.11, se completează cu anexa nr.12 cu următorul cuprins:         
„Anexa nr.12 

la Regulamentul cu privire la Sistemul  
de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare 

 
CONTRACT-TIP 

privind participarea la Sistemul de înscrieri 
în conturi ale valorilor mobiliare 
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mun. Chişinău                                                                                         „____” ____________20__                                                                                                                             
 
Părţile prezentului Contract: 
 
Banca Naţională a Moldovei, denumită în continuare „Banca”, în persoana ___________________,  
                                                                                                                                                (numele, prenumele, funcţia) 

şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, denumit în continuare „Participant” în persoana 
______________________, au încheiat prezentul Contract. 
 (numele, prenumele, funcţia) 

I. Obiectul Contractului 
1.1. În temeiul prezentului Contract, în vederea ţinerii evidenţei valorilor mobiliare de stat 

emise pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate băncilor de către Banca Naţională în situaţii 
de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, Participantul obţine calitatea de participant la 
Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (SIC), iar părţile la Сontract se obligă să-şi 
onoreze cu bună diligenţă obligaţiile ce le revin în virtutea prezentului Contract, precum şi să 
respecte prevederile Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor 
mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.250 
din 25 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, în procesul circulaţiei valorilor 
mobiliare de stat şi ţinerii evidenţei lor în SIC. 

1.2. Banca deschide în SIC pe numele Participantului următoarele conturi pentru ținerea 
evidenței valorilor mobiliare de stat: 

    contul nr.I – pentru valorile mobiliare de stat deţinute de Participant în portofoliul propriu; 
          contul nr.III.3 – pentru valorile mobiliare de stat amanetate de Participant Băncii Naţionale a 
Moldovei. 
 

II.  Obligaţiunile şi drepturile părţilor 
2.1. Participantul se obligă: 

 - să prezinte Băncii certificatul global al emisiunii de valori mobiliare de stat la data emisiei; 
- să asigure, la dispoziţia Băncii mijloacele băneşti suficiente pentru răscumpărarea la 

scadenţă a valorilor mobiliare de stat emise şi a dobînzii (cuponului) aferente, în termenele 
prevăzute în certificatul global. 

2.2. Banca se obligă: 
- să efectueze transferuri din contul nr.I în contul nr.III.3 în SIC al Participantului, la cererea 

acestuia; 
- să efectueze transferuri din contul nr.III.3 în contul nr.I al Participantului, în cazul 

rambursării la scadenţă sau anticipate a creditului de urgenţă acordat băncii şi a dobînzii aferente; 
-  să efectueze transferuri din contul nr.III.3 al Participantului în contul nr.I al Băncii 

Naționale, în cazul nerambursării în suma integrală sau parțială a creditului de urgență acordat 
băncii și a dobînzii aferente; 

- să transmită Participantului prin poşta securizată sau pe suport de hîrtie certificatul de 
confirmare a înscrierii în conturi a valorilor mobiliare de stat, după înregistrarea dreptului de 
proprietate asupra valorilor mobiliare de stat în conturile respective în SIC; 

- să iniţieze răscumpărarea valorilor mobiliare de stat şi plata dobînzii (cuponului) la data 
scadenței/la o dată înainte de data scadenţei care corespunde cu data plății cuponului în cazul 
obligațiunilor de stat/ la data plăţii cupoanelor, în baza registrelor din SIC şi ordinelor de plată 
primite de la Participant. 
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III. Rezilierea prezentului contract 
3.1.  Prezentul Contract poate fi reziliat la iniţiativa Participantului cu condiţia că 

Participantul nu deţine valori mobiliare în conturile nr.I şi nr.III.3 în SIC, şi-a îndeplinit toate 
obligaţiunile legate de operaţiunile efectuate în SIC, precum şi cu condiţia notificării prealabile a 
Băncii (în termen de 10 zile lucrătoare).  

3.2. Prezentul Contract poate fi reziliat la iniţiativa Băncii în cazul nerespectării de către 
Participant a obligaţiunilor stabilite la pct. 1.1 din prezentul Contract. 
 

IV. Soluţionarea litigiilor dintre părţile la prezentul contract 
4.1.  Banca şi Participantul vor aplica toate măsurile pentru soluţionarea situaţiilor de 

conflict şi neînţelegerilor, care pot să apară în urma executării prezentului Contract, pe cale 
amiabilă. 

4.2. În caz, dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere comună litigiile rezultante din 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor prezentului Contract se soluţionează 
în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale legislaţiei Republicii Moldova. 

 
V. Dispoziţii finale 

5.1.  Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.   
5.2.  Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă nelimitată de timp. 
5.3. Completările şi modificările prezentului Contract se perfectează printr-un acord adiţional 

semnat de ambele părţi. 
5.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, cu aceeaşi forţă juridică. 

 
  
Banca Naţională a Moldovei     

bd. Grigore Vieru nr.1,              

MD-2005, mun.Chişinău            

cod fiscal 79592           

________________________________      

(numele, prenumele, funcţia, semnătura)               

                                 

                 

                       L.Ş.                                                                                       

                                                                                                                             

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova 

  ______________________________ 

(adresa) 

 

___________________________________ 

   (numele, prenumele, funcţia, semnătura) 

 

                        L.Ş. ”. 

 


