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Lista hotărârilor

Reglementare:
Hotărâre pentru modiﬁcarea Instrucţiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în
scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.
117/2018 [1]
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.81 din 27.03.2020 „Cu privire la unele
măsuri privind clasiﬁcarea de către bănci a creditelor acordate persoanelor juridice” și Nota informativă [2]
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.69 din 17.03.2020 „Cu privire la unele
măsuri privind clasiﬁcarea creditelor acordate persoanelor ﬁzice” și Nota informativă [3]
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.45 din 26.02.2020 „Privind modiﬁcarea
Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere,
aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018” (în vigoare din
01.10.2020) [4]
Hotărârea CE nr.221 al BNM din 22.08.2019 „Pentru abrogarea HCA al BNM nr.153/1997 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova” [5]
Hotărârea CE al BNM nr.155 din 30.05.2019 Cu privire la modul de eliberare a licențelor, autorizațiilor,
permisiunilor, aprobărilor și a altor acte cu caracter permisiv ale Băncii Naționale a Moldovei [6]
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 110 „Cu privire la modiﬁcarea Regulamentului privind
tranzacţiile băncii cu persoanele sale aﬁliate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei nr.240/2013” [7]
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.33 din 30.01.2019 ”Cu privire la cerințele privind depunerea,
recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și
privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și ﬁnanțării
terorismului” [8]
Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu
privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere al băncii şi al societăţii ﬁnanciare holding sau
holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de
lichidatorul băncii în proces de lichidare [9]
Hotărârea Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei Nr. 22 din 07.02.2018 „Cu privire la abrogarea
Hotărârii privind modul de stabilire a ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen
lung” [10]
Hotărârea CE al BNM nr.30 din 13 februarie 2018 „Cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte
normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [11]
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Hotărârea CE nr. 188 din 19.07.2017 cu privire la modiﬁcarea si completarea Instructiunii privind modul de
întocmire și prezentare de către banci a rapoartelor primare în vederea identiﬁcării și supravegherii
riscului de credit [12]
HCE al BNM nr.147 din 7 iunie 2017 „Cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii privind
angajamentele externe” [13]
HCE nr. 146 din 7 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale
a Moldovei” (1. aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncii; 2. abrogarea
unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei) [14];
HCE al BNM nr.143 din 2 iunie 2017 „Cu privire la modiﬁcarea Regulamentului privind activitatea
unităţilor de schimb valutar” [15]
HCE al BNM nr.134 din 24 mai 2017 „Cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale
Băncii Naționale a Moldovei” [16]
Hotărârea CE al BNM nr. 87 din 6.04.2017 "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire
și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea
băncii" [17]
Hotărîrea CE al BNM nr.89 din 6.04.2017 „Cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii cu privire
la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate” [18]
Hotărârea nr. 330 din 1 decembrie 2016 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii
Naţionale a Moldovei [19]
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a NM nr.336 din 01.12.2016 ”Cu privire la modiﬁcarea
Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar” [20]
Hotărârea nr.335 din 1 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților
de schimb valutar” [21]
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea,
controlul și sancționarea unităților de schimb valutar” [22]
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.305 din 10 noiembrie 2016 „Cu privire la modiﬁcarea și
completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei” [23]
Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.297 din 27.10.2016 „Cu privire la
modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [24]
Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.296 din 27.10.2016 „Cu privire la
aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar
și hoteluri” [25]
Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.295 din 27.10.2016 „Cu privire la frecvența
de modiﬁcare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar” [26]
Hotărâre nr. 269 din 17 octombrie 2016 Cu privire la modiﬁcarea și completarea unor acte normative ale
Băncii Naționale a Moldovei [27]
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Hotărîre cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei nr.
218 din 11.08.2016 [28]
Hotărîrea CE al BNM nr. 103 din 21.04.2016 cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu
privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014
[29]

Hotărârea CE al BNM nr. 45 din 01.10.2015 cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale
Băncii Naţionale a Moldovei [30]
Hotărârea CE al BNM nr. 130 din 10.12.2015 cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu
privire la lichiditatea băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, procesverbal nr. 28 din 8 august 1997 [31]
Hotărârea CE al BNM nr.131 din 21.05.2015 „cu privire la modiﬁcarea şi completarea unor acte normative ale
Băncii Naţionale a Moldovei” [32]
Hotărîrea CA al BNM nr. 153 din 07.08.2014 cu privire la clasiﬁcarea de către bănci a creditelor acordate
unor categorii de debitori din domeniul agricol [33]
Hotărîrea CA al BNM nr. 91 din 02.05.2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează
standarde internaţionale de transparenţă [34]
Hotărîrea CA al BNM nr. 207 din 15.08.2007 cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor
ﬁnanciare aferente procesului de legalizare a capitalului si transferării /scoaterii din Republica Moldova de
către persoanele ﬁzice a mijloacelor bănesti legalizate [35]
Hotărîrea CA al BNM nr. 29 din 15.02.2012 Cu privire la retragerea licenţei B.C. „Universalbank” S.A. de
desfăşurare a activităţilor ﬁnanciare şi iniţierea procesului de lichidare silită [36]
Hotărârea CA al BNM nr. 15 din 26.03.1997 privind autorizarea băncilor în domeniul acceptării depozitelor
de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului [37]
Hotărârea CA al BNM nr. 47 din 11.03.2010 „Cu privire la modiﬁcarea şi completarea Hotărârii CA al BNM
nr. 207 din 15.08.2007” Cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor ﬁnanciare aferente
procesului de legalizare a capitalului şi transferării /scoaterii din Republica Moldova de către persoane
ﬁzice a mijloacelor băneşti legalizate ”” [38]
Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin HCA al BNM nr.53 din 05.03.2009. [39]

Piaţa ﬁnanciară
Hotărârea CE al BNM nr.13/2020 „Cu privire la modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii Naționale a
Moldovei” (în vigoare din 01.04.2020, cu excepția subpunctelor 2), 8), precum și a subpunctelor 4), 5), în
partea ce se referă la efectuarea plăților și transferurilor aferente angajamentelor externe notiﬁcate la
Banca Națională a Moldovei în formă electronică, din punctul 3 din prezenta hotărâre care vor intra în
vigoare la 07.08.2020) [40]
Hotărârea Comitetului executiv nr. 139 din 07.05.2019 cu privire la ratele dobânzii de remunerare a
rezervelor obligatorii și comisioanele aferente deservirii și gestionării rezervelor obligatorii în dolari SUA
și în euro, modiﬁcată prin HCE nr.333 din 18.12.2019 [41]
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Hotărârea CE nr. 333 din 18 decembrie 2019 pentru modiﬁcarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii
Naționale a Moldovei nr.139/2019 „Cu privire la ratele dobânzii pentru remunerarea rezervelor obligatorii”
[42]

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 211 din 8.08.2019 „Cu privire la
aprobarea și modiﬁcarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” [43]
Hotărîrea nr.232, din 27.10.2011, Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de prezentare la
Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică
[44];
Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară
interbancară a Republicii Moldova, nr. 8 din 24.01.2013; [45]
Hotărârea nr.3, din 15 ianuarie 2009, cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cursului
oﬁcial al leului moldovenesc faţă de valutele străine; [46]
Hotărîrea nr.11 din 22 ianuarie 2009 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor
operaţiuni valutare de către băncile licenţiate [47]
Hotărîrea CE al BNM nr. 87 din 5 noiembrie 2015 cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucţiunii cu
privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate [48]
Hotărîrea CE al BNM nr. 3 din 26 august 2015 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a
Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii [49]
Hotărîrea CA al BNM nr. 185 din 9 iulie 2015 cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului
privind poziţia valutară deschisă a băncii [50]
Hotărîrea CA al BNM nr. 180 din 9 iulie 2015 cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu
privire la regimul rezervelor obligatorii [51]
Hotărîrea CA al BNM nr. 165 din 25 iunie 2015 cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a
Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii [52]
Hotărîrea CA al BNM nr. 126 din 12 mai 2015 cu privire la abrogarea Instrucțiunii privind particularitățile
emisiunilor de acțiuni și obligațiuni ale băncilor și modul de autorizare a lor de către Banca Națională a
Moldovei [53]
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.124 din 25 aprilie 2019 ”Cu privire la modiﬁcarea Hotărârii nr.
184 din 26 iulie 2018 privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare [54]
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.123 din 25 aprilie 2019 ”Cu privire la
limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către „DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL
VALORILOR MOBILIARE” S.A.” [55]
Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 184 din 26 iulie 2018 privind inițierea activității
Depozitarului central unic al valorilor mobiliare [56]
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Sistemele de plăţi
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 326 din 11.12.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor
de remediere și a sancțiunilor" (în vigoare din 03.02.2020) [57]
Hotărârea nr. 217 din 16 august 2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor
de servicii de plată nebancari [58]
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 180 din 27.06.2019 „Privind comisioanele aplicate pentru
operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale
comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun
utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale comisioanelor percepute de Banca Națională a
Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare” [59]
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 159 din 5 iunie 2019 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari [60]
Hotărârea CE al BNM nr.47 din 13 februarie 2019 cu privire la modiﬁcarea Hotărârii nr.142 din 2 iunie 2017
cu privire la desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr.183 din 22 iulie 2016 cu
privire la caracterul deﬁnitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor ﬁnanciare
[61]

Hotărârea CE al BNM nr. 142 din 2 iunie 2017 Cu privire la desemnarea sistemelor care intră sub incidența
prevederilor Legii nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul deﬁnitiv al decontării în sistemele de
plăți și de decontare a instrumentelor ﬁnanciare [62]
Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 237 din 26 septembrie 2018 Cu privire la
modiﬁcarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare [63]
Hotărîrea CA al BNM nr. 56 din 5 martie 2015 cu privire la modiﬁcarea şi completarea Regulamentului cu
privire la transferul de credit [64]
Hotărârea CE al BNM nr.219 din 16.08.2019 Cu privire la modiﬁcarea Hotărârii Comitetului executiv al
Băncii Naționale a Moldovei nr.123 din 25 aprilie 2019 „Cu privire la limitele maxime ale comisioanelor
pentru serviciile prestate de către „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” S.A.” [65]
Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 185 din 26 iulie 2018 cu privire la limitele maxime
ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare [66]
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.124 din 25 aprilie 2019 ”Cu privire la modiﬁcarea Hotărârii nr.
184 din 26 iulie 2018 privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare [54]
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.123 din 25 aprilie 2019 ”Cu privire la
limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către „DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL
VALORILOR MOBILIARE” S.A.” [55]
Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 184 din 26 iulie 2018 privind inițierea activității
Depozitarului central unic al valorilor mobiliare [56]
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Raportări
Hotărîrea CE al BNM nr. 331 din 1 decembrie 2016 сu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul
de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica
Moldova [67]
Hotărîrea CE al BNM nr. 332 din 1 decembrie 2016 cu privire la modiﬁcarea și completarea Instrucţiunii cu
privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară [68]
Hotărîrea CE al BNM nr. 333 din 1 decembrie 2016 cu privire la modiﬁcarea şi completarea Instrucţiunii cu
privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă [69]
Hotărîrea CA al BNM nr. 23 din 17.02.2011 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informatic de
raportare către Banca Naţională a Moldovei [70]
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