
 

 

Anexa nr.1   

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 
 

 

Metoda de calcul a numărului de înregistrare de stat (cod ISIN) al VMS 

  

Numărul de înregistrare de stat (codul ISIN) al unei VMS în formă de înscrieri în conturi, emisă 

de către Guvernul Republicii Moldova în persoana Ministerului Finanţelor, se atribuie în 

conformitate cu standardele numărului internaţional de identificare al valorilor mobiliare (ISIN) şi 

este compus din 12 simboluri.  

Simbolurile unu şi doi sînt reprezentate în formă de litere şi confirmă codul ţării în care 

emitentul are adresa sa juridică. Pentru Republica Moldova în calitate de cod se folosesc literele 

„MD”.  

Simbolul trei este exprimat prin cifre şi este atribuit în funcţie de tipul valorii mobiliare emise. 

Pentru bonuri de trezorerie simbol al tipului este cifra 5, pentru obligaţiuni de stat - 3.  

Simbolurile patru şi cinci reprezintă codul emitentului, care este format din două litere. Pentru 

Republica Moldova codul emitentului începînd cu a 1000 emisiune de VMS este „RM”.  

Simbolul şase poate fi exprimat prin cifre şi indică termenul pentru care este emisă VMS:  

1 - pînă la un an;  

2 - de la 1 an și mai mare;  

3 - pe un termen nedefinit. 

Simbolul şapte este un simbol de rezervă care se foloseşte împreună cu simbolurile 8, 9, 10 şi 

11 şi indică numărul de ordine al emisiunii VMS.  

Simbolul opt este un simbol de rezervă care se foloseşte împreună cu simbolurile 7, 9, 10 şi 11 

şi indică numărul de ordine al emisiunii VMS.  

Simbolul nouă este un simbol de rezervă care se foloseşte împreună cu simbolurile 7, 8, 10 şi 

11 şi indică numărul de ordine al emisiunii VMS.  

Simbolul zece este un simbol de rezervă care se foloseşte împreună cu simbolurile 7, 8, 9 şi 11 

şi indică numărul de ordine al emisiunii VMS.  

Simbolul unsprezece indică numărul de ordine al emisiunii VMS. El se utilizează împreună cu 

simbolurile 7, 8, 9, 10 pentru identificarea a 99999 emisiuni de VMS.  

Simbolul doisprezece este o cifră de control şi se calculează conform modulului „Doi plus doi”. 

Calculul cifrei de control se efectuează în modul următor: 

  

Operaţia 1.  

Caracterelor alfabetice li se atribuie următoarele valori numerice, conform tabelului 1 

Litera Valoarea Litera Valoarea Litera Valoarea Litera Valoarea Litera Valoarea 

A  10  F  15  K  20  P  25  U  30 

B  11  G  16  L  21  Q  26  V  31 

C  12  H  17  M  22  R  27  W  32 

D  13  I  18  N  23  S  28  X  33 

E  14  J  19  O  24  T  29  Y  34 

        Z  35 

Operaţia 2.  

Dublăm mărimea fiecărei a doua cifră începând cu prima cifră din dreapta, inclusiv cifra zero.  

Operaţia 3.  

Sumăm cifrele individuale obţinute în operaţiunea 2.  

Operaţia 4.  

Scădem rezultatul operaţiunii 3 din valoarea următorului număr de ordin superior care se 

termină cu zero. Cifra obţinută va fi cifra de control. În cazul în care rezultatul operaţiunii 3 este un 

număr ce se termină cu zero (50, 60 etc.), cifra de control este 0.  
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Exemplu: Calculul numărului de înregistrare de stat a 1000 emisiuni de bonuri de trezorerie. 
        M  D 5 R M 1 0 1 0 0 0 

        22 13 5 27 22 1 0 1 0 0 0 

        -------------------------------------------------------- 

        21 21 2 12 12 1 2 1 2 1 2 

4 2 2 3 10 2 14 2 4 1 0 1 0 0 0 

4+2+2+3+1+0+2+1+4+2+4+1+0+1+0+0+0=27; 30-27=3 

Cifra 3 este cifra de control.  

Numărul de înregistrare de stat a 1000 emisiuni de bonuri de trezorerie este:  MD5RM1010003. 
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Anexa nr.2   

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

 
                    Dealerilor primari  

                     

 

                                                                AVIZ 

 
Lista proprietarilor care deţin mai mult de 50 la sută din volumul VMS cu acelaşi cod ISIN  

aflate în circulaţie la data de „___”___________20__ 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

persoanei juridice /  

numele, prenumele 

persoanei fizice 

Numărul de 

identificare de 

stat-codul fiscal 

(IDNO) / 

 numărul şi seria 

paşaportului 

(buletinului de 

identitate) 

Ţara de 

reşedinţă  

Codul 

ISIN 

al VMS 

Volumul 

VMS  la 

valoarea 

nominală 

(lei) 

Cota deţinută 

în volumul  

VMS cu 

acelaşi ISIN 

aflate în 

circulaţie
1
 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       
1
 În cazul procurării VMS pe piaţa primară, cota maximă de 50 la sută se determină din volumul ofertei 

 

Banca Naţională vă informează că, proprietarii VMS indicaţi nu se admit la licitaţia de vînzare 

a VMS din „___”_________20__, respectiv ordinele acestora de participare la licitaţie nu vor fi 

acceptate de către dealerii primari. 

 

 

Şeful secţiei                                               _______________________ 
                                                                                          ( numele, prenumele) 
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Anexa nr.3  

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

    

ACORD -TIP  

cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer 

primar pe piaţa valorilor mobiliare de stat    

    

   mun.Chişinău               „___”_____________ 20__  

 
  

Părţile prezentului acord: 

Banca Naţională a Moldovei, acţionînd în calitate de agent fiscal al statului, în persoana _________ 

_______________________________ şi banca _______________________________________, 
           (numele, prenumele, funcţia)                                                             (denumirea completă a băncii) 

denumită în continuare dealer primar, în persoana ______________________________, au încheiat  
                                                                                                             (numele, prenumele, funcţia) 

prezentul acord privind următoarele. 

 

I. OBIECTUL ACORDULUI 

 1.1. Prezentul acord reglementează relaţiile dintre Banca Naţională a Moldovei şi dealerul 

primar în procesul emisiunii valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi (în continuare 

VMS) emise de către Ministerul Finanţelor în numele Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia 

în vigoare. 

 1.2. Prin prezentul acord, Banca Naţională atribuie băncii ______________________  calitatea  
                                                                                                                  (denumirea băncii) 

de dealer primar, iar dealerul primar se angajează să participe la licitațiile de plasare a VMS pe piaţa 

primară şi să contribuie la asigurarea lichidității VMS pe piaţa secundară. 

 1.3. Părţile la acord se obligă să-şi onoreze cu maximă diligenţă obligaţiile ce le revin în 

virtutea acordului, precum şi a prevederilor Regulamentului cu privire la plasarea şi răscumpărarea 

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de 

administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.96 din 17 mai 2013 şi de către Ministerul Finanţelor, 

nr.13/2-1/133 din 17 mai 2013 (în continuare regulament). 

 

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BĂNCII NAŢIONALE 

  Banca Naţională este în drept: 

2.1. Să determine, să modifice şi să publice pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale lista 

dealerilor primari. 

2.2. Să monitorizeze şi să evalueze activitatea dealerului primar şi conformarea acestuia 

criteriilor stabilite la punctul 22 din regulament. 

2.3. Să solicite informaţii şi explicaţii de la dealerul primar în următoarele situaţii (fără a se 

limita la acestea): dacă Banca Naţională consideră că activitatea dealerului primar sau indicatorii de 

performanţă, reputaţia acestuia au prejudiciat sau ar putea prejudicia plasarea pe piaţa primară sau 

tranzacţionarea pe piaţa secundară a VMS, încrederea investitorilor şi funcţionarea pieţei VMS; dacă 

Banca Naţională a constatat că dealerul primar nu îndeplineşte condiţiile prezentului acord; sau dacă 

dealerul primar anunţă cotaţii pe piaţa secundară a VMS şi le tranzacţionează la preţuri care diferă 

semnificativ de preţurile de piaţă la momentul respectiv. 

2.4. Să suspende calitatea de dealer primar în cazul în care se constată abateri de la prevederile 

regulamentului cu notificarea prealabilă în scris a dealerului primar cu 10 zile lucrătoare. 

2.5. În funcție de gravitatea încălcării, să suspende calitatea de dealer primar fără notificare 

prealabilă, cu informarea în scris a dealerului primar în termen de 2 zile lucrătoare.  
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2.6. Să informeze Ministerul Finanţelor şi ceilalţi dealeri primari despre suspendarea/rezilierea 

acordului. 

2.7. Să nu admită dealerul primar la una sau mai multe licitaţii ulterioare în cazul neconformării 

acestuia prevederilor de la punctele 17 și 87 din regulament.    

2.8. Să perceapă, la data decontării, prin emiterea ordinului de plată în numele dealerului 

primar, de pe contul curent al dealerului primar plata pentru VMS procurate la licitaţii pentru 

înregistrarea sumelor respective în contul unic trezorerial. 

2.9. În cazul înrăutățirii situaţiei financiare a dealerului primar, care poate afecta calitatea  

serviciilor prestate clienţilor şi cauza imposibilitatea răscumpărării VMS aflate în portofoliile clienţilor, 

să transfere toate VMS din portofoliile clienţilor (contul nr.II în sistemul de înscrieri în conturi) pe bază 

contractuală, cu acordul clienţilor, spre evidenţă unui alt dealer primar. 

 

Banca Naţională se obligă: 

2.10. Să anunțe dealerului primar calendarul desfășurării licitațiilor. 

2.11. Să expedieze dealerului primar prin intermediul Bloomberg Auction System (BAS) 

invitaţia la licitaţie cu 4 zile calendaristice pînă la desfăşurarea licitaţiei (în cazul licitaţiilor 

suplimentare cel tîrziu în ziua desfăşurării licitaţiei cu o oră pînă la ora limită stabilită de recepţionare a 

ofertelor).  

2.12. Să informeze dealerul primar despre VMS adjudecate după încheierea licitaţiei, în aceeaşi 

zi prin intermediul BAS pînă la ora limită de anunțare a rezultatelor licitaţiei. 

2.13. Să înregistreze în sistemul de înscrieri în conturi, în ziua efectuării plăţii de către dealerul 

primar, VMS procurate de către dealerul primar la licitaţia de vînzare a acestora pe piaţa primară. 

2.14. Să înregistreze în contul curent al dealerului primar deschis la Banca Națională suma la 

valoarea nominală a VMS supuse răscumpărării în ziua scadenţei şi dobînzile aferente în data plăţii 

după obţinerea de la Ministerul Finanţelor a mijloacelor corespunzătoare pentru plata dobînzilor şi 

răscumpărarea VMS.  

2.15. Să asigure un tratament imparțial şi echitabil tuturor dealerilor primari atît în ce priveşte 

disponibilitatea informaţiei cît şi evaluarea performanţelor acestora. 

  

   III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DEALERULUI PRIMAR 

 

Dealerul primar se obligă: 

3.1. Să îndeplinească criteriile stabilite în regulament pentru dobîndirea şi menţinerea calităţii 

de dealer primar. 

3.2. Să susţină dezvoltarea pieţei VMS şi să participe activ la licitaţiile de plasare a VMS. 

3.3. Să depună la licitaţii oferte competitive care corespund condiţiilor existente pe piaţa VMS. 

3.4. Să accepte ordinele clienţilor de cumpărare a VMS la plasarea pe piaţa primară şi 

tranzacţionarea VMS pe piaţa secundară în conformitate cu prevederile regulamentului, altor acte 

normative aplicabile, precum şi în conformitate cu normele şi procedurile proprii ale dealerului 

primar. 

3.5. În ziua desfăşurării licitaţiei să transmită prin intermediul BAS ofertele proprii şi ofertele 

clienţilor pînă la ora 10:00 ora locală, dacă altceva nu este specificat în comunicatul privind plasarea 

VMS. 

3.6. Să nu accepte ordine de cumpărare pe piaţa primară şi să nu efectueze tranzacţii pe piaţa 

secundară, în cazul în care dispune de informaţia că operaţiunile date pot conduce la deţinerea de 

către un investitor (client) a unui volum mai mare de 50% din VMS cu acelaşi cod ISIN propuse spre 

vînzare pe piaţa primară sau aflate în circulaţie. 

3.7. Să asigure, la data decontării, la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a 

programului zilei operaţionale a SAPI, disponibilitatea mijloacelor băneşti pe contul de decontare în 

SAPI în scopul achitării VMS cumpărate. 

3.8. Să asigure disponibilitatea pe conturile clienţilor săi a mijloacelor băneşti obţinute pentru 

VMS răscumpărate cel mai tîrziu în prima zi lucrătoare după scadenţă. 



 

 5 

3.9.  Să ţină în permanenţă evidenţa strictă şi corectă a drepturilor patrimoniale ale clienţilor săi 

asupra VMS, să asigure confidenţialitatea despre deţinători şi tranzacţiile cu VMS. 

3.10. Să activeze în calitate de market maker pe piaţa VMS prin asigurarea cotațiilor zilnice a 

VMS, anunțînd în fiecare zi preţurile de vînzare a VMS disponibile şi preţurile de cumpărare a VMS 

solicitate, precum şi volumul VMS pentru care va efectua tranzacţii la aceste preţuri. 

3.11. Să elaboreze şi să adopte proceduri interne privind derularea operaţiunilor pe piaţa VMS 

şi modul de lucru cu clienţii. 

3.12. Să prezinte regulat la Banca Naţională diverse rapoarte şi informaţii, inclusiv cu privire la 

tendinţele pieţei, nivelul preţurilor şi poziţiile fiecărui tip de valori mobiliare de stat în conformitate 

cu cerinţele stabilite de BNM. 

3.13. În cazul suspendării sau rezilierii de către Banca Naţională a prezentului acord, să 

comunice despre acest fapt clienţilor săi în decurs de 10 zile calendaristice de la data informării de 

către Banca Naţională despre suspendarea sau rezilierea acordului. 

3.14. Să informeze imediat Banca Naţională despre orice problemă de ordin tehnic care ar 

putea duce la imposibilitatea îndeplinirii oricăror dintre obligaţiile ce decurg din prezentul acord.  

3.15. Să respecte prevederile actelor normative aplicabile la plasarea VMS pe piaţa primară și 

la efectuarea tranzacţiilor pe piaţa secundară, să aloce personal şi alte resurse suficiente pentru a 

asigura respectarea angajamentelor sale în temeiul prezentului acord. 

3.16. Să încheie contractul de participare la sistemul de înscrieri în conturi la Banca Naţională 

concomitent cu încheierea prezentului acord. 

 

Dealerul primar este în drept: 

3.17. Să participe la plasarea primară a VMS şi la operaţiunile de piaţă deschisă efectuate de 

Banca Naţională. 

3.18. Să ceară de la Banca Naţională transferarea mijloacelor pentru răscumpărarea VMS la 

valoarea nominală şi plata dobînzilor în termenele şi condiţiile prevăzute la p.2.14 din prezentul 

acord. 

3.19. Să anunţe public propria decizie de reziliere a prezentului acord. 

 

IV. TERMENELE ŞI CONDIŢIILE ACŢIUNII  

ŞI ÎNCETĂRII ACORDULUI 

 4.1. Acordul poate fi reziliat: 

 - în cazul retragerii de către Banca Naţională a licenţei privind desfăşurarea activităţilor financiare; 

 - la cererea dealerului primar, cu condiția notificării prealabile a Băncii Naționale în termen de 30 

zile calendaristice.  

 4.2. Rezilierea prezentului acord la cererea dealerului primar poate fi efectuată numai după 

transferarea de către Banca Naţională a tuturor valorilor mobiliare de stat din portofoliul clienţilor 

(contul nr.2 în sistemul de înscrieri în conturi) spre evidenţă şi deservire altui dealer primar. 

 4.3. Banca Naţională va înştiinţa dealerul primar despre intenţiile de a completa şi de a modifica 

prezentul acord cu 30 de zile calendaristice înainte. Completările şi modificările la prezentul acord se 

perfectează printr-un acord adiţional al părţilor. 

 

V. LITIGIILE ŞI DIVERGENŢELE PĂRŢILOR 

 5.1. Divergenţele apărute în procesul executării condiţiilor prezentului acord se examinează de 

către părţi în scopul adoptării deciziilor reciproc acceptabile. 

 5.2. Litigiile şi divergenţele apărute în cursul executării prezentului acord se soluţionează în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.  

 Prezentul acord este întocmit în două exemplare, cu aceeaşi forţă juridică.  
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Banca: 

Banca Naţională a Moldovei  

bd.Grigore Vieru nr. 1, 

MD-2005, mun.Chişinău 

cod fiscal 79592 

 

_____________________________ 
(numele, prenumele, funcţia, semnătura)                                          

 

L.Ş. 

Dealerul primar: 

___________________________ 
(denumirea şi adresa dealerului primar) 

 

_______________________________ 

          (cod fiscal – IDNO) 

 

______________________________ 
(numele, prenumele, funcţia, semnătura) 

 

L.Ş. 
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Anexa nr. 4  

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

      

   ACORD - TIP 

de participant la piaţa primară 

a valorilor mobiliare de stat  

 

           mun.Chişinău                                             „___”__________20__ 

  

Părţile prezentului acord: 

Banca Naţională a Moldovei, acţionînd în calitate de agent fiscal al statului, în persoana ________ 

_____________________________________ şi banca ___________________________________, 
           (numele, prenumele, funcţia)                                                             (denumirea completă a băncii)  

denumită în continuare participant, în persoana _________________________________, au încheiat  
                                                                                                          (numele, prenumele, funcţia) 
prezentul acord privind următoarele. 
                                

 

I. OBIECTUL ACORDULUI 

 1.1. Prezentul acord reglementează relaţiile dintre Banca Naţională a Moldovei şi participant 

în procesul emisiunii valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi (în continuare VMS) 

emise de către Ministerul Finanţelor în numele Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

 1.2. În temeiul prezentului acord banca obţine calitatea de participant pe piaţa primară a VMS, 

iar părţile la acord se obligă să-şi onoreze cu maximă diligenţă obligaţiile ce le revin în virtutea 

acordului, precum şi a prevederilor Regulamentului cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor 

mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al 

Băncii Naţionale a Moldovei nr.96 din 17 mai 2013 şi de către  Ministerul Finanţelor, nr.13/2-1/133 

din 17 mai 2013 (în continuare regulament). 

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BĂNCII NAŢIONALE 

 

Banca Naţională este în drept: 

2.1. Să atribuie băncii calitatea de participant la piaţa primară a VMS. 

2.2. Să perceapă, la data decontării, prin emiterea ordinului de plată în numele participantului, 

de pe contul curent al participantului deschis la Banca Națională plata pentru VMS procurate la 

licitaţii, pentru înregistrarea sumelor respective în contul unic trezorerial. 

2.3. Să nu admită participantul la una sau mai multe licitaţii în cazul neconformării acestuia 

prevederilor de la punctele 17 și 87 din regulament.      

2.4. Să rezilieze prezentul acord, în cazul în care banca comercială dobîndește calitatea de 

dealer primar pe piaţa VMS. 

2.5. Să suspende prezentul acord cu notificarea prealabilă în scris a participantului cu 5 zile 

lucrătoare, în cazul nerespectării de către participant a prevederilor actelor normative aplicabile la 

plasarea VMS pe piața primară și la efectuarea tranzacţiilor pe piața secundară.  

2.6. În funcție de gravitatea încălcării, suspendarea poate fi efectuată fără notificare prealabilă, 

fapt despre care Banca Națională va informa participantul în termen de 2 zile lucrătoare. 

  

Banca Naţională se obligă: 

2.7. Să anunțe participantului calendarul desfășurării licitațiilor. 
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2.8. Cu 4 zile calendaristice pînă la desfășurarea licitației (în cazul licitațiilor suplimentare cel 

tîrziu în ziua desfășurării licitației cu o oră pînă la ora limită stabilită de recepționare a ofertelor) să 

expedieze participantului prin intermediul Bloomberg Auction System (BAS) invitația la licitație. 

2.9. Să informeze participantul despre VMS adjudecate după încheierea licitației, în aceeași zi 

prin intermediul BAS. 

2.10. Să înregistreze în sistemul de înscrieri în conturi, în ziua efectuării plăţii de către 

participant, VMS procurate de către participant la licitaţia de vînzare a acestora pe piaţa primară. 

2.11. Să înregistreze în contul curent al participantului suma la valoarea nominală a VMS 

supuse răscumpărării în ziua scadenţei şi dobînzile aferente în ziua plăţii, după obţinerea de la 

Ministerul Finanţelor a mijloacelor corespunzătoare pentru plata dobînzilor şi răscumpărarea VMS. 

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  

PARTICIPANTULUI 

Participantul se obligă: 

3.1. În ziua desfăşurării licitaţiei să transmită ofertele prin intermediul BAS pînă la ora 10:00 

ora locală, dacă altceva nu este specificat în comunicatul privind plasarea VMS. 

3.2. Să depună la licitaţii oferte competitive care corespund condiţiilor existente pe piaţa 

VMS. 

3.3.  Să asigure, la data decontării, la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a 

programului zilei operaţionale a SAPI, disponibilitatea mijloacelor băneşti pe contul de decontare în 

SAPI în scopul achitării valorilor mobiliare de stat cumpărate. 

3.4. Să informeze imediat Banca Naţională despre orice probleme de ordin tehnic care ar putea 

duce la imposibilitatea îndeplinirii oricăror dintre obligaţiile ce decurg din prezentul acord.  

3.5. Să respecte prevederile actelor normative aplicabile la plasarea VMS pe piața primară și 

la efectuarea tranzacţiilor pe piața secundară, să aloce personal şi alte resurse suficiente pentru a 

asigura respectarea angajamentelor sale în temeiul prezentului acord. 

3.6.  Să încheie contractul de participare la sistemul de înscrieri în conturi la Banca Naţională 

concomitent cu încheierea prezentului acord. 

 

Participantul este în drept: 

3.7. Să efectueze tranzacţii cu VMS pe piaţa secundară extrabursieră numai în nume şi în cont 

propriu. 

3.8. Să deţină în portofoliul propriu cel mult 50% din volumul VMS cu acelaşi ISIN propuse 

spre vînzare pe piaţa primară sau aflate în circulaţie. 

3.9. Să ceară de la Banca Naţională transferarea mijloacelor pentru răscumpărarea VMS la 

valoarea nominală şi plata dobînzii în termenele şi condiţiile prevăzute la p.2.11 din prezentul acord. 

 

IV. TERMENELE ŞI CONDIŢIILE ACŢIUNII ŞI ÎNCETĂRII 

ACORDULUI 

1.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării și acţionează pe o perioadă nedefinită de 

timp.  

1.2. Acordul poate fi reziliat: 

 - în cazul retragerii de către Banca Naţională a licenţei privind desfăşurarea activităţilor 

financiare; 

- la cererea participantului, cu condiția notificării prealabile a Băncii Naționale în termen de  5 

zile lucrătoare. 

1.3. Completările şi modificările la acest acord se perfectează printr-un acord adiţional al 

părţilor. 

 

V. LITIGIILE ŞI DIVERGENŢELE PĂRŢILOR 

5.1. Divergenţele apărute în procesul executării condiţiilor prezentului acord se examinează de 

către părţi în scopul adoptării deciziilor reciproc acceptabile. 
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5.2. Litigiile şi divergenţele apărute la executarea prezentului acord se soluţionează în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.  

Prezentul acord este încheiat în două exemplare, care au aceeaşi forță juridică. 

 

 

 

 

Banca: 

Banca Naţională a Moldovei  

bd.Grigore Vieru nr. 1,                                                                    

MD-2005, mun.Chişinău                                                              

cod fiscal 79592 

  

______________________________ 
(numele, prenumele, funcţia, semnătura) 

 

L.Ş.                                                                                    

Participantul: 

__________________________ 
 (denumire şi adresa participantului) 

__________________________________ 

              cod fiscal (IDNO) 

 

 

________________________________ 

(numele, prenumele, funcţia, semnătura)  
 

L.Ş. 
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Anexa nr.5  

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

 

 

 

Banca Națională a Moldovei 

 

 

 

Dealerul primar / Banca participantă:            ___________________ 

Adresa:                                                           ___________________ 

Telefon:                                                         ____________________ 

Fax:                                                                ____________________ 

 

 

 

LISTA PERSOANELOR DESEMNATE ȘI ÎNREGISTRATE ÎN BAS 

 

Nr. d/o Numele, 

prenumele 

Codul din 

BAS  

E-mail Telefon 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

Persoanele sus-indicate sînt autorizate să efectueze licitațiile valorilor mobiliare de stat prin 

intermediul BAS pînă cînd prezenta notificare va fi modificată sau anulată de către dealerul 

primar/banca participantă în conformitate cu Regulamentul cu privire la plasarea și răscumpărarea 

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi. 

 

 

 

Persoana responsabilă a dealerului primar /  

băncii participante                                             ________________________________ 
                                                                                                       (funcția, numele, prenumele) 
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Anexa nr.6    

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 

COMUNICAT   

privind plasarea valorilor mobiliare de stat 

 

Ministerul Finanţelor propune spre plasare valori mobiliare de stat în sumă de ______________________ lei. 
                                                                                                                                             (în cifre) 

Valorile mobiliare de stat vor fi plasate pe piaţa primară la licitaţiile care vor fi desfăşurate la Banca Naţională a Moldovei la 

„___”____________20__. 

Ofertele de cumpărare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepţionate de Banca Naţională a Moldovei de la dealerii primari şi băncile participante 

autorizate să participe la licitaţiile de vînzare a valorilor mobiliare de stat emise în formă de înscrieri în conturi. 

Ordinele clienţilor (investitorilor) de procurare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepţionate de către dealerii primari autorizaţi de Banca 

Naţională a Moldovei. 

 

ELEMENTELE EMISIUNII VALORILOR MOBILIARE DE STAT 

 
Tipul VMS Termenul de  

circulaţie al VMS 

Codul ISIN Valoarea nominală a 

unei VMS (lei) 

Volumul indicativ al 

emisiunii  

(mil. lei) 

Condiţiile de vînzare Data decontării   Data scadenţei 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        
 

 

Persoana responsabilă a  

Ministerului Finanțelor ______________________________ 
                                              (funcția, numele, prenumele) 
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Anexa nr.7   

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 

COMUNICAT   

privind plasarea valorilor mobiliare de stat 

Ministerul Finanţelor propune spre plasare valori mobiliare de stat în sumă de ______________________ lei. 
                                                                                                                                               (în cifre) 

Valorile mobiliare de stat vor fi plasate pe piaţa primară la licitaţiile care vor fi desfăşurate la Banca Naţională a Moldovei la 

„___”____________20__. 

Ofertele de cumpărare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepţionate de Banca Naţională a Moldovei de la dealerii primari şi băncile participante 

autorizate să participe la licitaţiile de vînzare a valorilor mobiliare de stat emise în formă de înscrieri în conturi. 

Ordinele clienţilor (investitorilor) de procurare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepţionate de către dealerii primari autorizaţi de Banca 

Naţională a Moldovei. 

ELEMENTELE EMISIUNII VALORILOR MOBILIARE DE STAT 

 
Tipul VMS Termenul 

de 

circulaţie 

al VMS 

Codul 

ISIN 

Valoarea nominală 

a unei VMS (lei) 

Volumul 

indicativ al 

emisiunii  

(mil. lei) 

Condiţiile de 

vînzare 

Rata anuală a dobînzii 

pentru OS cu dobînda 

fixă/Rata anuală 

variabilă pentru 

calcularea primului 

cupon la OS cu 

dobînda flotantă 1 

(%) 

Mărimea 

maximală a  

marjei 

acceptate 

pentru OS cu 

dobînda 

flotantă  

(p.p.) 

Data 

decontării   

Data scadenţei Termenele de 

achitare a 

dobînzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           
1 Rata anuală variabilă – rata medie la bonurile de trezorerie, calculată conform Condiţiilor de plasare, circulaţie şi răscumpărare a OS cu dobînda flotantă. Ratele anuale variabile pentru calcularea 

următoarelor cupoane vor fi anunţate prin comunicatele Ministerului Finanţelor cu cinci zile înainte de începerea perioadei cuponului respectiv. 

 

Persoana responsabilă a  

Ministerului Finanțelor ______________________________ 
                                              (funcția, numele, prenumele) 
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Anexa nr. 8 

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

 

 

 

 

COMUNICAT  

  

Ministerul Finanţelor comunică, că rata anuală a dobînzii ce va fi aplicată pentru calcularea 

mărimii cuponului,  aferent obligaţiunilor de stat cu dobînda flotantă cu codul ISIN _________, emise 

la data ___________, ce urmează să fie plătit la data __________, constituie _________% (rata medie 

la bonurile de trezorerie de ____zile ____% plus marja _____ p.p.) 

 

 

 

Persoana responsabilă a 

Ministerului Finanţelor     _________________________________________  
                                                                    (funcția, numele, prenumele) 
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Anexa nr. 9 

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

 

 

 

 

 

Banca Națională a Moldovei 

 

DECIZIE  

cu privire la alocarea valorilor mobiliare de stat 

 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova stabilește parametrii de adjudecare a valorilor 

mobiliare de stat la licitația(ile) de plasare a VMS din ______________, după cum urmează: 

 

Codul 

ISIN 

Termenul de 

circulație al 

VMS 

(zile) 

Prețul minim 

acceptat / 

marja maximă 

acceptată  

(lei/p.p.) 

 

Volumul VMS adjudecate la valoarea nominală 

 (lei) 

În faza 

competitivă  

 

În faza 

necompetitivă  

Total  

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Persoana responsabilă a Ministerului Finanțelor 

 

 

___________________________________________ 
                        (funcţia, numele, prenumele) 
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Anexa nr.10   

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

 

                Denumirea dealerului primar 

 

Lista investitorilor  

care au procurat VMS la licitaţia de vînzare a VMS din „___”__________20__ 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

persoanei juridice /  

numele, prenumele 

persoanei fizice 

Numărul de 

identificare de stat-

codul fiscal (IDNO) / 

numărul şi seria 

buletinului de 

identitate / țara de 

reședință
1 

Codul ISIN al 

valorilor 

mobiliare 

Volumul VMS 

procurate, la  

valoarea 

nominală 

(lei) 

 

Cota în 

volumul  

VMS plasate 

cu acelaşi 

ISIN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

             
 1  

Informația privind țara de reședință se completează numai pentru investitorii nerezidenți 

 

 

                    Persoana autorizată  __________________________ 
                                                                             (numele, prenumele) 

                                   Data şi ora expedierii _________________________ 

                                                                          DD LL AAAA OO:MM   
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Anexa nr.11  

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

 

   Dealerilor primari  

                    (conform listei) 

                                                                          AVIZ 

Lista investitorilor care au procurat mai mult de  50 la sută din volumul ofertei VMS cu 

acelaşi cod ISIN la licitaţia pe piaţa primară 

 din „___”_________20__   

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

persoanei juridice 

/ numele, 

prenumele 

persoanei fizice 

Numărul de identificare 

de stat – codul fiscal  

(IDNO) / numărul şi 

 seria buletinului 

de identi-                  

tate               

                  Țara de reședință
1
 

            

Codul 

ISIN 

al 

valorilor 

mobiliare 

Volumul 

VMS 

procurate, la 

valoarea 

nominală 

(lei) 

Cota în 

volumul 

ofertei VMS 

cu acelaşi 

ISIN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

      

      
           1  

Se completează numai pentru investitorii nerezidenți 

 

 

Şeful secţiei                                                  _______________________ 
                                                                               (numele, prenumele) 
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Anexa nr.12   

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 
 

CERTIFICAT GLOBAL 

al emisiunii nr. ______ de valori mobiliare de stat 

codul ISIN ________________ 

  

Prezentul Certificat global este perfectat pentru volumul de __________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 
(tipul valorilor mobiliare de stat, termenul de circulaţie) 

vîndute la licitaţia din „__”___________20__. 

Valorile mobiliare de stat se emit de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova conform prevederilor Legii 

nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat. 

Emisiunea valorilor mobiliare de stat, reprezentate de acest Certificat global, a fost efectuată în volum total de 

______________lei, cu următoarele caracteristici: 

  

Valoarea nominală a unei valori mobiliare de stat _____________ lei 

Cantitatea _____________ unităţi 

Data decontării _____________20__ 

Forma emiterii  înscrieri în conturi 

Data scadenţei fiecărei valori mobiliare _____________20__ 

Data scadenţei Certificatului global   _____________20__ 

Rata anuală a dobînzii 
1
 (fixă  ___% /flotantă) 

Termenele de plată a dobînzii 
1 

_____________20__ 

  _____________20__ 

  _____________20__ 

Marja maximă stabilită pentru emisiunea dată
 2
  _____________p.p. 

Rata anuală a dobînzii aferente primului cupon 
2
 _____________% 

  

Rata anuală a dobînzii aferentă cupoanelor următoare se va anunța prin comunicatele Ministerului Finanțelor cu 5 zile 

calendaristice înainte de începerea perioadei cuponului respectiv. 
2
 

Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare de stat se fixează prin înregistrare în cont. 

Ministerul Finanţelor garantează achitarea Certificatului global la data scadenţei. 

Ministerul Finanţelor poate răscumpăra valorile mobiliare de stat, reprezentate de acest Certificat, înainte de scadenţă pe 

etape. 

Certificatul global este perfectat în trei exemplare identice, un exemplar pentru Ministerul Finanţelor şi două exemplare 

pentru Banca Naţională a Moldovei. 

  

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova __________________________ 

        (funcţia, numele, prenumele, semnătura) 

  

L.Ş. „__”____________ 20__ 

 _________________________________________________ 
1
 Se completează numai pentru obligaţiunile de stat 

2
 Se completează numai pentru obligaţiunile de stat cu dobînda flotantă 

  

Verso: 
Se perfectează de către Banca Naţională: 

Plata a fost efectuată la ________pentru VMS plasate:  

- la preţul de vînzare ___ lei; 

- la valoarea nominală ___  lei. 

Răscumpărarea a fost efectuată la ________ în sumă de____________lei. 

  

Banca Naţională a Moldovei _____________________________                  

(funcţia, numele, prenumele, semnătura)                  

  L.Ş. 
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Anexa nr.13 

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

 

  

Dealerul primar _________________________ 

Adresa sediului___________________________ 

Telefon__________________________________ 

Fax_____________________________________ 

  

ORDIN DE CUMPĂRARE A VALORILOR MOBILIARE DE STAT 

 

Data licitaţiei                                                       _____________________________ 

Codul ISIN / termenul de circulaţie                    _____________________________ 

Nr. de ordine al ordinului                                   _____________________________ 

Data şi ora recepţionării ordinului                      _____________________________ 

 

 

Preţul propus (%) / 

Marja propusă (p.p)
1
 

Cantitatea VMS 

(unităţi) 

 

  

  

  

 Total 
                   1 Se indică pentru ofertele competitive 

 

INVESTITORUL: 

 

Numele, prenumele                                          _____________________________ 
                                                                              (se indică în cazul persoanelor fizice) 

Denumirea                                                        _____________________________ 
                                                                              (se indică în cazul persoanelor juridice) 

Adresa sediului / domiciliului                        _____________________________     

Telefon de contact                                           _____________________________ 

Numărul contului bancar                               _____________________________ 

Banca                                                                _____________________________   

 

 

Declar pe propria răspundere că suma totală a ordinelor de procurare a VMS la valoarea 

nominală în această licitaţie, inclusiv prin intermediul altor dealeri primari, nu depăşeşte 50 la 

sută din volumul VMS cu acelaşi cod ISIN propus spre vînzare pe piaţa primară.  

       

 

Pentru persoana juridică:                           ___________________________ 
                                                                       (funcția, numele, prenumele, semnătura)    
 

                                                                        L.Ș. 

 

Pentru persoana fizică:                               _____________________________ 
                                                                               (numele, prenumele, semnătura) 
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Anexa nr.14  

la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi 

      

 

ACORD 

de participare la piaţa primară 

a valorilor mobiliare de stat 

 

           mun.Chişinău                                             „___”__________20__ 

  

Părţile prezentului acord: 

Banca Naţională a Moldovei, acţionînd în calitate de agent fiscal al statului, în persoana _______ 

_________________________________ şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 
           (numele, prenumele, funcţia)                                                              
denumit în continuare Fondul de garantare a depozitelor, în persoana ______________________, 
                                                                                                                  (numele, prenumele, funcţia)                                

 

au încheiat prezentul acord privind următoarele.  

 

I. OBIECTUL ACORDULUI 

 1.1. Prezentul acord reglementează relaţiile dintre Banca Naţională a Moldovei şi Fondul de 

garantare a depozitelor în procesul emisiunii valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi (în 

continuare VMS) emise de către Ministerul Finanţelor în numele Republicii Moldova în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

 1.2. Părţile la acord se obligă să-şi onoreze cu maximă diligenţă obligaţiile ce le revin în virtutea 

acordului, precum şi a prevederilor Regulamentului cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor 

mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al 

Băncii Naţionale a Moldovei nr.96 din 17 mai 2013 şi de către Ministerul Finanţelor, nr.13/2-1/133 din 17 

mai 2013 (în continuare regulament). 

 

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BĂNCII NAŢIONALE 

            Banca Naţională este în drept: 

2.1.  Să perceapă, la data decontării, prin emiterea ordinului de plată în numele Fondului de 

garantare a depozitelor, de pe contul curent al acestuia deschis la Banca Națională plata pentru VMS 

procurate la licitaţii, pentru înregistrarea sumelor respective în contul unic trezorerial. 

2.2. Să nu admită Fondul de garantare a depozitelor la una sau mai multe licitaţii în cazul 

neconformării acestuia prevederilor de la punctele 17 și 87 din regulament.      

 

            Banca Naţională se obligă: 

2.3. Să înregistreze în sistemul de înscrieri în conturi, în ziua efectuării plăţii de către Fondul de 

garantare a depozitelor, VMS procurate la licitaţia de vînzare a acestora pe piaţa primară. 

2.4. Să înregistreze în contul curent al Fondului de garantare a depozitelor suma la valoarea 

nominală a VMS supuse răscumpărării în ziua scadenţei şi dobînzile aferente în ziua plăţii, după obţinerea 

de la Ministerul Finanţelor a mijloacelor corespunzătoare pentru plata dobînzilor şi răscumpărarea VMS. 

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR 

 

            Fondul de garantare a depozitelor se obligă: 

3.1. Să asigure, la data decontării, pînă la ora 9:00 disponibilitatea mijloacelor băneşti pe contul 

curent deschis la Banca Naţională în scopul achitării VMS cumpărate. 
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3.2. Să informeze imediat Banca Naţională despre orice problemă care ar putea duce la 

imposibilitatea îndeplinirii oricăror dintre obligaţiile ce decurg din prezentul acord.  

3.3. Să respecte prevederile actelor normative aplicabile la plasarea VMS pe piața primară și la 

efectuarea tranzacţiilor pe piața secundară, să aloce personal şi alte resurse suficiente pentru a asigura 

respectarea angajamentelor sale în temeiul prezentului acord. 

3.4. Să încheie contractul de participare la sistemul de înscrieri în conturi la Banca Naţională 

concomitent cu încheierea prezentului acord. 

3.5. Să comunice Băncii Naţionale denumirea dealerului primar cu care a încheiat contractul de 

prestare a serviciilor pe piaţa VMS. 

 

            Fondul de garantare a depozitelor este în drept: 

3.6. Să participe la licitaţiile de plasare a VMS prin intermediul dealerilor primari. 

3.7. Să deţină în portofoliul propriu cel mult 50% din volumul VMS cu acelaşi ISIN, propus spre 

vînzare pe piaţa primară sau aflate în circulaţie. 

3.8. Să efectueze tranzacții pe piața secundară cu VMS din/în portofoliul propriu numai cu dealerii 

primari autorizați de Banca Națională a Moldovei. 

3.9. Să ceară de la Banca Naţională transferarea mijloacelor pentru răscumpărarea VMS la valoarea 

nominală şi plata dobînzii în termenele şi condiţiile prevăzute la p.2.4 din prezentul acord. 

 

IV. TERMENELE ŞI CONDIŢIILE ACŢIUNII ŞI ÎNCETĂRII 

ACORDULUI 

4.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării, acţionează pe o perioadă nedefinită de timp 

şi poate înceta după notificarea prealabilă în scris de către una din părţi cu 5 zile lucrătoare.  

4.2. Completările şi modificările la acest acord se perfectează printr-un acord adițional al părţilor. 

 

V. LITIGIILE ŞI DIVERGENŢELE PĂRŢILOR 

5.1. Divergenţele apărute în procesul executării condiţiilor prezentului acord se examinează de 

către părţi în scopul adoptării deciziilor reciproc acceptabile. 

5.2. Litigiile şi divergenţele apărute la executarea prezentului acord se soluţionează în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.  

Prezentul acord este încheiat în două exemplare, care au aceeaşi forță juridică. 

 

  

Banca: 

Banca Naţională a Moldovei  

bd.Grigore Vieru nr. 1,                                                                    

MD-2005, mun.Chişinău                                                              

cod fiscal 79592 

  

______________________________ 
(numele, prenumele, funcţia, semnătura) 

 

L.Ş.                                              

Fondul de garantare a depozitelor: 

____________________________ 
                           (adresa) 

__________________________________ 

              cod fiscal (IDNO) 
 

 

___________________________________ 

(numele, prenumele, funcţia, semnătura)  
 

L.Ş. 

 

 

 

 

 


