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Anexa nr.1 

la Instrucțiunea privind modul de prezentare 

de către bănci a rapoartelor în formă 

electronică la Banca Națională a Moldovei 

 

Tabelul 1 

Lista rapoartelor electronice prezentate la BNM în conformitate cu Normele tehnice privind 

modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul componentei de transport a SAPI: 

Nr. 

d/o 

Denumirea raportului Periodicitatea 

prezentării 

raportului 

Actul normativ 

(cu modificările și completările 

ulterioare) 

20 Raport privind mărimea mijloacelor atrase în lei 

moldovenești și în valută neconvertibilă, incluse în baza de 

calcul (cu menținerea rezervelor obligatorii în lei 

moldovenești la BNM în contul “Loro” al băncii) pentru 

perioada de urmărire 

lunar Regulamentul cu privire la 

regimul rezervelor obligatorii, 

anexa nr.1 (HCA al BNM nr.85 

din 15.04.2004) 

21 Raport privind mărimea mijloacelor atrase în lei 

moldovenești și în valută neconvertibilă, incluse în baza de 

calcul (cu menținerea rezervelor obligatorii la BNM în 

contul Rezervelor obligatorii ale băncii în moneda 

națională) pentru perioada de urmărire 

lunar Regulamentul cu privire la 

regimul rezervelor obligatorii, 

anexa nr.2 (HCA al BNM nr.85 

din 15.04.2004) 

22 Raport privind mărimea mijloacelor atrase în valută liber 

convertibilă, incluse în baza de calcul (cu menținerea 

rezervelor obligatorii la BNM în USD și în EUR în contul 

Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii) pentru 

perioada de urmărire 

lunar Regulamentul cu privire la 

regimul rezervelor obligatorii, 

anexa nr.3 (HCA al BNM nr.85 

din 15.04.2004) 

23 Raport privind emisiunea certificatelor bancare de depozit lunar Regulamentul cu privire la 

condițiile, modul de emisiune și 

circulație a certificatelor bancare 

de depozit și a cambiilor bancare, 

anexa nr.4 (HCA al BNM nr.94 

din 31.03.2005) 

24 Raport privind emisiunea cambiilor bancare lunar Regulamentul cu privire la 

condițiile, modul de emisiune și 

circulație a certificatelor bancare 

de depozit și a cambiilor bancare, 

anexa nr.6 (HCA al BNM nr.94 

din 31.03.2005) 

28 Raport privind sumele de numerar introduse în Republica 

Moldova de către băncile rezidente și nerezidente 

lunar Instrucțiunea cu privire la 

introducerea / scoaterea 

numerarului în / din Republica 

Moldova de către bănci, anexa 

nr.3 (HCA al BNM nr.340 din 

18.11.1998) 

29 Raport privind sumele de numerar scoase din Republica 

Moldova de către băncile rezidente și nerezidente 

lunar Instrucțiunea cu privire la 

introducerea / scoaterea 

numerarului în / din Republica 

Moldova de către bănci, anexa 

nr.4 (HCA al BNM nr.340 din 

18.11.1998) 

38 Raport cu privire la sumele de valută străină cumpărate și 

vândute de către bancă contra lei moldovenești 

zilnic Regulamentul privind stabilirea 

cursului oficial al leului 

moldovenesc față de valutele 

străine, anexa nr.2 (HCA BNM 

nr.3 din 15.01.2009) 

39 Raport privind operațiunile internaționale lunar Regulamentul cu privire la 

raportarea informației aferente 

Balanței de plăți, anexa nr.1 

(HCA al BNM nr.61 din 

11.09.1997) 
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44 Informație privind punctul de schimb valutar (înștiințare 

privind deschiderea punctului de schimb valutar al băncii 

licențiate, orarul de lucru, inclusive cel modificat, 

înștiințare privind modificarea datelor aferente punctului de 

schimb valutar al băncii licențiate, scrisoare informativă 

privind suspendarea/ reluarea/ încetarea definitivă a 

activității punctului de schimb valutar). 

divers Regulamentul cu privire la 

unitățile de schimb valutar. (HCA 

al BNM nr.53 din 05.03.2009) 

(conform HCA al BNM nr.233 

din 27.10.2011, p.63, 64, 66, 66
1
) 

45 Portofoliul de credite acordate și angajamentele de 

creditare asumate 

lunar Instrucțiunea cu privire la modul 

de întocmire și prezentare de 

către bănci a rapoartelor în 

scopuri prudențiale, anexa nr.12 

(HCA al BNM nr.279 din 

01.12.2011) 

 

Tabelul 2 

Lista rapoartelor electronice prezentate la BNM în conformitate cu Normele tehnice 

privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul SIRBNM 

Nr. 

d/o 

Denumirea raportului Periodicitatea 

prezentării 

raportului 

Actul normativ 

(cu modificările și completările 

ulterioare) 

1 FIN 1 – Bilanțul lunar Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.1. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

2 FIN 2 – Contul de profit sau pierdere lunar Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.2. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

3 FIN 3 – Instrumente derivate pentru 

tranzacționare 

trimestrial Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.3. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

4 FIN 5 – Clasificarea activelor financiare lunar Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.4. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

5 FIN 7 – Informații referitoare la activele 

depreciate și restante 

lunar Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.5. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

6 FIN 9 – Informații privind riscul de credit 

și deprecierea activelor 

FIN9A, FIN9B, 

FIN9D – lunar; 

FIN9C - semestrial 

Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.6. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

7 FIN 10 – Datorii financiare lunar Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.7. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

8 FIN 13 – Imobilizări corporale și 

necorporale 

trimestrial Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.8. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

9 FIN 14 – Provizioane semestrial Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.9. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

10 FIN 17 – Angajamente de creditare, 

garanții financiare și alte angajamente 

trimestrial Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.10. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

11 FIN 19 – Venituri și cheltuieli cu taxe și lunar Instrucțiunea privind situațiile financiare 
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comisioane FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.11. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

12 FIN 20 – Defalcarea anumitor elemente din 

contul de profit și pierdere 

lunar 

(doar FIN 20D – 

semestrial) 

Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.12. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

13 FIN 22 – Situația modificărilor în 

capitalurile proprii 

lunar Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.13. (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

14 FIN 24 – Prezentarea informaților privind 

părțile afiliate 

trimestrial Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.14.(HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

15 FIN 26 – Expunerea la riscul de lichiditate trimestrial Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.15.(HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

16 FIN 27 – Expunerea la riscul ratei dobânzii trimestrial Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.16.(HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

17 Raport privind ratele dobânzilor aferente 

creditelor noi și depozitelor noi 

săptămânal Instrucțiunea privind raportarea ratelor 

dobânzilor aplicate de băncile licențiate 

din Republica Moldova, anexa nr.1 (HCA 

al BNM nr.304 din 22.12.2011) 

18 Raport privind ratele dobânzilor aferente 

creditelor noi și depozitelor noi 

lunar Instrucțiunea privind raportarea ratelor 

dobânzilor aplicate de băncile licențiate 

din Republica Moldova, anexa nr.2 (HCA 

al BNM nr.304 din 22.12.2011) 

19 Raport privind ratele dobânzilor aferente 

soldurilor creditelor și depozitelor 

săptămânal Instrucțiunea privind raportarea ratelor 

dobânzilor aplicate de băncile licențiate 

din Republica Moldova, anexa nr.3 (HCA 

al BNM nr.304 din 22.12.2011) 

20 Raport privind ratele dobânzilor aferente 

soldurilor creditelor și depozitelor 

lunar Instrucțiunea privind raportarea ratelor 

dobânzilor aplicate de băncile licențiate 

din Republica Moldova, anexa nr.4 (HCA 

al BNM nr.304 din 22.12.2011) 

21 Raport privind ratele dobânzilor aferente 

tranzacțiilor interbancare noi 

săptămânal Instrucțiunea privind raportarea ratelor 

dobânzilor aplicate de băncile licențiate 

din Republica Moldova, anexa nr.5 (HCA 

al BNM nr.304 din 22.12.2011) 

22 Raport privind ratele dobânzilor aferente 

tranzacțiilor interbancare noi 

lunar Instrucțiunea privind raportarea ratelor 

dobânzilor aplicate de băncile licențiate 

din Republica Moldova, anexa nr.6 (HCA 

al BNM nr.304 din 22.12.2011) 

23 Raport privind emiterea și răscumpărarea 

cambiilor bancare 

lunar Regulamentul cu privire la condițiile, 

modul de emisiune și circulație a 

certificatelor bancare de depozit și a 

cambiilor bancare, anexa nr.9 (HCA al 

BNM nr.94 din 31.03.2005) 

24 Statistica monetară săptămânal Instrucțiunea cu privire la modul de 

completare de către băncile licențiate a 

Raportului privind statistica monetară, 

anexa nr.1 (HCA al BNM nr.255 din 

17.11.2011) 

25 Statistica monetară Lunar Instrucțiunea cu privire la modul de 

completare de către băncile licențiate a 

Raportului privind statistica monetară, 

anexa nr.1 (HCA al BNM nr.255 din 
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17.11.2011) 

26 Conturile corespondente și alte plasări ale 

băncii licențiate 

Lunar Instrucțiunea cu privire la raportarea unor 

operațiuni valutare de către băncile 

licențiate, anexa nr.3 (HCA al BNM nr.10 

din 22.01.2009) 

27 Împrumuturile și creditele valutare ale 

băncii licențiate 

Lunar Instrucțiunea cu privire la raportarea unor 

operațiuni valutare de către băncile 

licențiate, anexa nr.3 (HCA al BNM nr.11 

din 22.01.2009) 

28 Împrumuturile/creditele aferente 

investițiilor directe în Republica Moldova 

primite de către banca licențiată 

Divers Instrucțiunea cu privire la raportarea unor 

operațiuni valutare de către băncile 

licențiate, anexa nr.7 (HCA al BNM nr.11 

din 22.01.2009) 

29 Operațiunile conform contractelor de 

împrumuturi/credite aferente investițiilor 

directe în Republica Moldova primite de 

către banca licențiată 

Divers Instrucțiunea cu privire la raportarea unor 

operațiuni valutare de către băncile 

licențiate, anexa nr.8 (HCA al BNM nr.11 

din 22.01.2009) 

30 Valorile mobiliare străine ale băncii 

licențiate 

Lunar Instrucțiunea cu privire la raportarea unor 

operațiuni valutare de către băncile 

licențiate, anexa nr.9 (HCA al BNM nr.11 

din 22.01.2009)”. 

31 FIN 6 – Clasificarea creditelor și 

avansurilor 

FIN 6A – lunar; 

FIN 6B – semestrial 

Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.41 (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

32 FIN 15 – Structura geografică semestrial Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.91 (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

33 FIN 21 – Situația rezultatului global semestrial Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP la nivel individual, aplicabile 

băncilor, anexa nr.121 (HCA al BNM 

nr.292 din 15.12.2011) 

34 Carduri de plată personalizate trimestrial Instrucțiunea cu privire la raportarea 

datelor aferente utilizării instrumentelor și 

serviciilor de plată, anexa nr.1 (HCA al 

BNM nr.211 din 23.10.2014) 

35 Carduri de plată preplătite trimestrial Instrucțiunea cu privire la raportarea 

datelor aferente utilizării instrumentelor și 

serviciilor de plată, anexa nr.2 (HCA al 

BNM nr.211 din 23.10.2014) 

36 Carduri de plată personificate trimestrial Instrucțiunea cu privire la raportarea 

datelor aferente utilizării instrumentelor și 

serviciilor de plată, anexa nr.3 (HCA al 

BNM nr.211 din 23.10.2014) 

37 Dispozitive speciale trimestrial Instrucțiunea cu privire la raportarea 

datelor aferente utilizării instrumentelor și 

serviciilor de plată, anexa nr.4 (HCA al 

BNM nr.211 din 23.10.2014) 

38 Utilizarea transferului de credit trimestrial Instrucțiunea cu privire la raportarea 

datelor aferente utilizării instrumentelor și 

serviciilor de plată, anexa nr.5 (HCA al 

BNM nr.211 din 23.10.2014) 

39 Utilizarea debitării directe trimestrial Instrucțiunea cu privire la raportarea 

datelor aferente utilizării instrumentelor și 

serviciilor de plată, anexa nr.6 (HCA al 

BNM nr.211 din 23.10.2014) 

40 Utilizarea sistemelor de deservire bancară 

la distanță 

trimestrial Instrucțiunea cu privire la raportarea 

datelor aferente utilizării instrumentelor și 

serviciilor de plată, anexa nr.7 (HCA al 

BNM nr.211 din 23.10.2014) 
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41 Utilizarea de către persoanele fizice a 

Serviciilor de remitere de bani 

A – lunar; 

B, C - trimestrial 

Instrucțiunea cu privire la raportarea 

datelor aferente utilizării instrumentelor și 

serviciilor de plată, anexa nr.8 (HCA al 

BNM nr.211 din 23.10.2014) 

42 Expunerile “mari” trimestrial Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.2 (HCA BNM nr.279 din 1 decembrie 

2011) 

43 Expunerile băncii față de persoanele afiliate trimestrial Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.3 (HCA BNM nr.279 din 1 decembrie 

2011) 

44 Depozitele “mari” trimestrial Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.17 (HCA BNM nr.279 din 1 decembrie 

2011) 

45 Persoane afiliate băncii trimestrial Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.14 (HCA BNM nr.279 din 1 decembrie 

2011) 

46 Portofoliul acreditivelor și garanțiilor 

eliberate 

trimestrial Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.15 (HCA BNM nr.279 din 1 decembrie 

2011) 

47 Imobilizările corporale transmise în 

schimbul rambursării creditelor sau a 

datoriilor 

trimestrial Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.16 (HCA BNM nr.279 din 1 decembrie 

2011) 

48 Raport privind informația diversă lunar Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.9 (HCA BNM nr.279 din 1 decembrie 

2011).” 

49 Operațiunile băncii licențiate cu numerar în 

valută străină și cu cecuri de călătorie în 

valută străină 

lunar Instrucțiunea cu privire la raportarea unor 

operațiuni valutare de către băncile 

licențiate, anexa nr.6 (HCA al BNM nr.11 

din 22.01.2009) 

50 Clasificarea activelor și angajamentelor 

condiționale 

lunar Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.1 (HCA al BNM nr.279 din 

01.12.2011) 

51 Depozitele lunar Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.4 (HCA al BNM nr.279 din 

01.12.2011) 

52 Calculul capitalului normativ total lunar Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.5 (HCA al BNM nr.279 din 

01.12.2011) 

53 Evaluarea suficienței capitalului ponderat la 

risc 

lunar Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.6 (HCA al BNM nr.279 din 
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01.12.2011) 

54 Lichiditatea pe termen lung (principiul I) lunar Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.7 (HCA al BNM nr.279 din 

01.12.2011) 

55 Informația operativă zilnic Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.8 (HCA al BNM nr.279 din 

01.12.2011) 

56 Raport privind acționarii băncii A, B, D – lunar; C -

semestrial 

Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.10 (HCA al BNM nr.279 din 

01.12.2011) 

57 Raport privind cotele de participare în 

capitalul persoanelor juridice 

trimestrial Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.11 (HCA al BNM nr.279 din 

01.12.2011) . 

58 Raport privind situația financiară a 

debitorilor ”mari” 

trimestrial Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire și prezentare de către bănci a 

rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa 

nr.18 (HCA al BNM nr.279 din 

01.12.2011) . 

59 Situațiile financiare consolidate FINREP anual Instrucțiunea privind situațiile financiare 

FINREP consolidate, aplicabile băncilor, 

anexele nr.1-21.(HCA al BNM nr.133 din 

11.07.2013) . 

60 Raport privind volumul operațiunilor de 

casă al băncii 

A-lunar 

B-zilnic 

Instrucțiunea cu privire la modul de 

întocmire de către băncile licențiate a 

Raportului privind volumul operațiunilor 

de casă, (HCA al BNM nr.256 din 

17.11.2011)” 

61 Operațiunile de cumpărare și vânzare a 

valutei străine efectuate de către banca 

licențiată 

lunar Instrucțiunea cu privire la raportarea unor 

operațiuni valutare de către băncile 

licențiate, anexa nr.2 (HCA al BNM nr.11 

din 22.01.2009) 

62 Poziția valutară deschisă a băncii zilnic Regulamentul cu privire la poziția 

valutară deschisă a băncii, anexa nr.1 

(HCA al BNM nr.126 din 28.11.1997) 

63 Cursurile medii de cumpărare și cursurile 

medii de vînzare a principalelor valute 

străine ale punctelor de schimb valutar ale 

băncii licențiate 

zilnic Instrucțiunea cu privire la raportarea unor 

operațiuni valutare de către băncile 

licențiate, anexa nr.11 (HCA al BNM 

nr.11 din 22.01.2009) 

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.90 din 07.05.2014, în vigoare 16.05.2014)  

(Tabelul nr.2 completat cu poziția 48 prin Hot.BNM nr.76 din 17.04.2013, în vigoare 11.06.2013)  

(Tabelul nr.2 completat cu pozițiile 31-47 prin Hot.BNM nr.76 din 17.04.2013, în vigoare 26.04.2013)  

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.76 din 17.04.2013, în vigoare 26.04.2013)  

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.244 din 23.10.2012, în vigoare 02.11.2012)  

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.144 din 21.06.2012, în vigoare 01.07.2012)  

(Anexa nr.1 în redacția Hot.BNM nr.309 din 22.12.2011, în vigoare 01.01.2012)  

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.267 din 17.12.2009, în vigoare 19.02.2010)  

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.83 din 02.04.2009, în vigoare 21.04.2009) 

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.302 din 30.12.2014, în vigoare 16.01.2015) 
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Anexa nr.2 

la Instrucțiunea privind modul de prezentare  

de către bănci a rapoartelor în formă  

electronică la Banca Națională a Moldovei  

 

Ordinea de aplicare a semnăturii digitale  

la prezentarea rapoartelor electronice la BNM 

 

I. Dispoziții generale 

1. Prezentul document este parte integrantă a Instrucțiunii privind modul de prezentare de către 

bănci a rapoartelor electronice la Banca Națională a Moldovei și stabilește ordinea de aplicare a 

semnăturii digitale în cadrul procesului de prezentare a rapoartelor electronice la BNM.  

2. În sensul prezentei Ordini se definesc următoarele noțiuni:  

• Mijloacele de aplicare a semnăturii digitale – produsul program “UniCrypt” pus la 

dispoziția băncii de către BNM sau alt mijloc program certificat conform legislației în 

vigoare (care permite crearea cheii publice și a cheii private pe purtătorul material, aplicarea 

semnăturii digitale, verificarea autenticității semnăturii digitale) și purtătorul material de 

cheie privată, achiziționat de sine stătător de către bancă, și care satisface cerințele de 

securitate înaintate de centrul de certificare;  

• centrul de certificare – persoana juridică sau subdiviziune a persoanei juridice care 

prestează servicii de certificare a cheilor publice și alte tipuri de servicii ce țin de semnătura 

digitală și care activează în conformitate cu legislația în vigoare.  

 

II. Ordinea de aplicare a semnăturii digitale 

3. Aplicarea semnăturii digitale la prezentarea rapoartelor electronice la BNM presupune:  

a) crearea cheii publice și a cheii private;  

b) certificarea cheii publice în centrul de certificare;  

c) semnarea raportului electronic cu semnătura digitală;  

d) verificarea autenticității semnăturii digitale în raportul electronic.  

4. Semnătura digitală se aplică în rapoartele electronice de către persoana autorizată a băncii 

utilizînd mijlocele de aplicare a semnăturii digitale (în continuare MASD).  

 

Secțiunea 1 

Crearea cheii publice și a cheii private. Certificarea cheii publice în centrul de certificare 

5. Crearea cheii publice și a cheii private se efectuează nemijlocit de către persoana autorizată, 

utilizînd mijlocul semnăturii digitale pus la dispoziție de BNM. La necesitate, în timpul creării 

cheii publice și a cheii private persoanei autorizate i se acordă ajutor de către subdiviziunea 

responsabilă sau de către personalul centrului de certificare, fără a se încălca confidențialitatea 

cheii private. 
(pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.302 din 30.12.2014, în vigoare 16.01.2015)  
6. Persoana autorizată poate semna rapoarte electronice doar după certificarea cheii publice la 

centrul de certificare.  

7. Banca va remite centrului de certificare cererea de certificare și setul de documente, conform 

procedurilor stabilite de către centrul de certificare.  

8. Examinarea cererilor de certificare a cheilor publice, adoptarea deciziilor de certificare a 

cheilor publice și crearea certificatelor cheilor publice se efectuează în conformitate cu 

procedurile stabilite de către centrul de certificare.  

9. Pe baza deciziei de certificare a cheii publice, centrul de certificare creează și eliberează 

certificatul respectiv al cheii publice. Certificatul eliberat se transmite sau se pune la dispoziția 

băncii în mod stabilit de centrul de certificare. Certificatul obținut urmează a fi importat în 

mijlocul semnăturii digitale conform ghidului utilizatorului. Persoana autorizată va transmite 

certificatul și Băncii Naționale.  

10. Certificatul cheii publice poate fi revocat, iar valabilitatea acestuia suspendată în cazurile și 

conform procedurilor stabilite de către centrul de certificare.  
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11. La expirarea termenului de valabilitate a certificatului cheii publice banca se va asigura din 

timp de obținerea de la centrul de certificare a unui nou certificat.  

12. În caz de concediere, înlocuire sau de transfer în altă funcție a persoanei autorizate a  băncii, 

cheia privată ce aparține acestei persoane se nimicește printr-o metodă ce nu admite posibilitatea 

restabilirii ei, iar certificatul cheii publice rămîne valabil pînă la expirarea termenului de 

valabilitate a certificatului. 

(pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.302 din 30.12.2014, în vigoare 16.01.2015)   

Secțiunea 2 

Semnarea rapoartelor electronice și verificarea autenticității semnăturii digitale 

13. Rapoartele electronice se semnează de către persoana autorizată a băncii prin intermediul 

MASD, utilizînd cheia sa privată.  

14. Cheia privată a persoanei autorizate nu va fi utilizată în alte scopuri decît în relația cu BNM.  

15. Verificarea autenticității semnăturilor digitale aplicate pe rapoartele electronice și pe 

mesajele de confirmare primite de la BNM se efectuează în mod automat de către MASD.  

 

III. Atribuții și responsabilități 

16. Banca trebuie să implementeze și să mențină proceduri adecvate care să asigure aplicarea 

securizată a semnăturii digitale pentru fiecare din persoanele autorizate ale băncii.  

17. În cadrul băncii trebuie să fie desemnată subdiviziunea responsabilă de asigurarea utilizării 

securizate a semnăturii digitale la prezentarea rapoartelor electronice la BNM.  

18. Persoana autorizată a băncii este responsabilă pentru:  

a) excluderea accesului unei alte persoane la cheia sa privată;  

b) utilizarea mijlocului semnăturii digitale în conformitate cu ghidurile de exploatare și 

regimul de utilizare stabilit;  

c) încetarea utilizării cheii private pentru crearea semnăturii digitale, dacă are motive să 

presupună că este încălcată confidențialitatea cheii private;  

d) solicitarea suspendării imediate a valabilității certificatului cheii publice sau revocarea 

acestuia în cazul în care:  

• a pierdut purtătorul material cu cheia privată;  

• are motive să presupună că a fost încălcată confidențialitatea cheii private;  

• informațiile de identificare cuprinse în certificatul cheii publice nu corespund realității;  

e) cooperarea și acordarea suportului necesar la soluționarea situațiilor litigioase ce țin de 

aplicarea semnăturii digitale la prezentarea rapoartelor electronice;  

f) îndeplinirea altor obligațiuni aferente aplicării semnături digitale stabilite de legislația în 

vigoare.  

19. Subdiviziunea responsabilă de asigurarea utilizării securizate a semnăturii digitale la 

prezentarea rapoartelor electronice:  

a) oferă consultații persoanelor autorizate ale băncii la crearea cheilor publice și private, 

precum și la semnarea rapoartelor electronice;  

b) ține evidența mijloacelor de aplicare a semnăturii digitale utilizate de bancă la prezentarea 

rapoartelor electronice;  

c) ține evidența purtătorilor materiali de chei private ale persoanelor autorizate;  

d) asigură păstrarea pe un termen de 5 ani a documentelor în baza cărora au fost certificate 

cheile publice ale persoanelor autorizate;  

e) exercită controlul intern asupra utilizării securizate a mijloacelor de aplicare a semnăturii 

digitale și a purtătorilor cheilor private.  

 

IV. Asigurarea securității 

20. Păstrarea purtătorilor materiali de chei private și a parolelor de acces la acestea se efectuează 

în condiții care să excludă pierderea și utilizarea lor neautorizată.  

21. La transportarea purtătorilor materiali de chei private se asigură protecția lor contra 

deteriorării fizice și influenței din exterior.  
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22. Cheia privată și, dacă este prevăzut, duplicatul ei se păstrează separat, cu asigurarea 

condițiilor în care compromiterea lor concomitentă nu este posibilă.  

23. Se interzice utilizarea mijloacelor de aplicare a semnăturii digitale în cazul încălcării 

integrității lor.  

24. Regimul de utilizare a mijloacelor de aplicare a semnăturii digitale în bancă trebuie să 

excludă posibilitatea accesului persoanelor terțe la aceste mijloace, modificării și utilizării lor 

neautorizate. 

V. Acțiuni în caz de compromitere a cheii private 

25. La împrejurări legate de compromiterea cheii private se atribuie următoarele situații:  

a) pierderea purtătorului material de cheie privată, indiferent de găsirea lui ulterioară;  

b) apariția suspiciunilor privind dezvăluirea informației sau denaturarea ei în sistemul de 

legătură sau la locurile de utilizare a mijloacelor de aplicare a semnăturii digitale;  

c) accesul persoanelor terțe la cheia privată sau la mijloacele de aplicare a semnăturii digitale;  

d) alte evenimente care dau temei de a presupune că a fost încălcată confidențialitatea cheii 

private.  

26. În cazul apariției unei împrejurări legate de compromiterea cheii private, titularul ei și/sau 

subdiviziunea responsabilă au obligația să informeze imediat despre aceasta centrul de certificare 

și BNM.  

27. După revocarea certificatului cheii publice, centrul de certificare va anunța banca despre 

acest fapt.  

28. În cazul compromiterii cheii private se va desfășura o investigație de serviciu de către bancă, 

la încheierea căreia, potrivit deciziei comisiei, cheia privată care a fost compromisă se va nimici.  

29. Crearea cheilor publice și private noi se face după investigarea și înlăturarea cauzelor de 

compromitere a cheii private.  

 

VI. Ordinea de soluționare a litigiilor la aplicarea semnăturii digitale 

30. Situații litigioase se consideră acelea care pot apărea la:  

a) contestarea integrității raportului electronic;  

b) contestarea identificării persoanei care a semnat raportul electronic;  

c) contestarea faptului transmiterii raportului electronic;  

c) contestarea valabilității certificatului cheii publice;  

d) neîncrederea în mijloacele de aplicare a semnăturii digitale;  

e) neîncrederea în centrul de certificare;  

f) alte cazuri de apariție situațiilor litigioase în legătură cu aplicarea semnăturii digitale.  

31. În cazul apariției unor împrejurări ce indică prezența unei situații litigioase, părțile implicate 

(în continuare – părți), în termen de cel mult o zi lucrătoare, vor verifica prezența împrejurărilor 

și vor întreprinde măsuri pentru soluționarea situației litigioase, înștiințîndu-se reciproc despre 

rezultatele verificării și acțiunile întreprinse.  

32. Situațiile litigioase se soluționează în mod curent și/sau de către Comisia de soluționare a 

situațiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii digitale.  

33. În cazul în care situația litigioasă nu a putut fi soluționată în mod curent, BNM creează 

Comisia de soluționare a situațiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii digitale (în 

continuare – Comisie). În componența Comisiei se includ reprezentanți responsabili ai BNM, ai 

băncii și ai centrului de certificare. Persoanele incluse în componența Comisiei trebuie să posede 

cunoștințele necesare și experiență de lucru în domeniul aplicării semnăturii digitale.  

34. În sarcinile Comisiei intră examinarea, la nivel tehnico-organizațional, a împrejurărilor ce 

indică prezența situației de conflict, stabilirea cauzelor și urmărilor acestei situații, determinarea 

măsurilor necesare pentru soluționarea ei.  

35. În cazul în care situația litigioasă este considerată de către părți ca fiind soluționată, în termen 

de cel mult cinci zile lucrătoare după încheierea lucrărilor Comisiei se întocmește un proces-

verbal privind soluționarea situației litigioase, care se aprobă de către părți.  

În cazul imposibilității de a soluționa situația litigioasă în mod curent sau după încheierea 

lucrărilor Comisiei, părțile se pot adresa în instanța de judecată.  
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Anexa nr.3  

la Instrucțiunea privind modul de prezentare  

de către bănci a rapoartelor în formă  

electronică la Banca Națională a Moldovei  

 

Cerere de înregistrare a persoanei autorizate 

 

 
Către: Banca Națională a Moldovei 

Adresa: MD 2005, bd. Grigore Vieru, nr.1, 

Departamentul Raportări și Statistică 
  

De la: Denumirea băncii: ____________________________________________ 

Numărul și data ordinului/dispoziției prin care a fost 

desemnată persoana autorizată: 

 

____________________________________________ 

Numele persoanei de contact: ____________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

Fax: ____________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

 

Detalii referitoare la persoana autorizată: 

 Nume: ____________________________________________ 

Prenume: ____________________________________________ 

Patronimic: ____________________________________________ 

Codul de înregistrare (UserID)
i
: ____________________________________________ 

Seria și numărul buletinului de identitate: ____________________________________________ 

Cod numeric personal (IDNP): ____________________________________________ 

Funcția: ____________________________________________ 

Telefonul de serviciu: ____________________________________________ 

E-mail (serviciu)
ii
: ____________________________________________ 

 

Semnătura persoanei autorizate: 

 

____________________________________________ 

 

Detalii referitoare la drepturile de acces solicitate 

1. Vizualizare rapoarte pe WEB Portal
iii

: □ 

2. Vizualizare și exportare rapoarte pe WEB Portal
iv
: □ 

3. Încărcare/Creare/Modificare rapoarte pe WEB Portal
v
: □ 

4. Semnare (autorizare) rapoarte pe WEB Portal
vi
: □ 

5. Acces Rapoarte Offline
vii

: □ 

6. Raportările pentru care se solicită acces
viii

: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Consimțim ca orice raport electronic prezentat la Banca Națională a Moldovei de către persoana autorizată, 

autentificat cu semnătura digitală a persoanei autorizate, să se considere autentic, original și să producă efecte 

juridice pentru Bancă. 

 

 

Data: 

Semnătura conducătorului și ștampila băncii: 

  

_______________________________ 
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i 
Se indică doar pentru persoanele autorizate deja înregistrate și care deja dețin un nume de utilizator  

ii 
Se permite indicarea doar a adresei de e-mail corporative, în cazul în care se va indica o adresă de e-mail ce 

aparține de unele domenii publice (gen @gmail.com, @yahoo.com, @mail.md, @mail.ru etc.), cererea de acces va 

fi respinsă.  
iii 

Se permite persoanei autorizate să acceseze Pagina de Start a Sistemului, vizualizarea compartimentelor 

Noutăți, Comunicate, Cadru normativ și tehnic și Rapoarte Offline (doar rapoartele disponibile tuturor entităților 

raportoare), precum și la funcțiile de vizualizare și validare a rapoartelor înregistrate în cadrul Portalului WEB al 

Băncii Naționale a Moldovei (doar pentru cele specificate în cerere conform punctul 8).  
iv
 Suplimentar la acțiunile de la punctul 1 marcat cu semnul “iii”, persoana autorizată mai are acces la funcțiile 

de export (în format XBRL) și Export Excel (doar pentru cele specificate în cerere conform punctul 8)  
v
 Suplimentar la acțiunile de la punctul 2 marcat cu semnul “iv”, persoana autorizată mai are acces la funcțiile 

creare, creare document vid, încărcare și modificare a rapoartelor (doar pentru cele specificate în cerere).  
vi

 Suplimentar la acțiunile din punctul 3 marcat cu semnul “v”, persoana autorizată mai are acces la semnare 

(autorizare) a rapoartelor pentru transmiterea lor la BNM (doar pentru cele specificate în cerere conform punctul 8).  
vii

 Acces Rapoarte Offline (vezi def. Norme tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul 

SIRBNM) – acordă persoanei autorizate dreptul de a accesa rapoartele plasate, în cadrul compartimentului Rapoarte 

Offline, rapoarte destinate doar băncii respective.  
viii

 Se va specifica lista rapoartelor conform Anexei nr.1, Tabelul 2 din prezenta Instrucțiune la care persoanei 

autorizate i se va acorda acces, în conformitate cu punctele 1-4 din cerere. 

(Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.302 din 30.12.2014, în vigoare 16.01.2015) 
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Anexa nr.4 

la Instrucțiunea privind modul de prezentare 

de către bănci a rapoartelor în formă 

electronică la Banca Națională a Moldovei  

 

Cerere de eliminare a persoanei autorizate  

 
Către: Banca Națională a Moldovei  

Adresa: MD 2005, or. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr.1  

Departamentul Raportări și Statistică 

  

  

De la: Denumirea băncii:  ____________________________________________ 

Numele persoanei de contact: ____________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

Fax: ____________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

  

Detalii referitoare la persoana autorizată:  
  Codul de înregistrare (UserID): ____________________________________________ 

Nume:  ____________________________________________ 

Prenume: ____________________________________________ 

Cod numeric personal (IDNP):  ____________________________________________ 

Funcție:  ____________________________________________ 

Telefonul de serviciu al persoanei autorizate:  ____________________________________________ 

E-mail:  ____________________________________________ 

Data de la care se dorește operarea acțiunii solicitate:  ____________________________________________ 

 

 

Data:  

Semnătura conducătorului și ștampila băncii 

 

 
(Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.302 din 30.12.2014, în vigoare 16.01.2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Anexa nr.5 

la Instrucțiunea privind modul de prezentare  

de către bănci a rapoartelor în formă electronică  

la Banca Națională a Moldovei  

 

 

 

Lista detaliată a corecțiilor/ modificărilor la rapoartele prezentate anterior 

Nr. 

d/o 

Codul 

raportării 

Denumirea 

raportării 
Perioada 

Locul modificării Valoarea 

Cauza modificării 
fila rîndul coloana 

pînă la 

modifi 

care 

după 

modifi 

care 

1.          

2.          

          

          

 
 


