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Lista instrucțiunilor

Reglementare:
- Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere

[1]

- 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"
[2]

- Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin HCA al
BNM, proces-verbal nr.15 din 26.03.1997 [3]
- 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” [4]
- Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea
identiﬁcării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr. 54 din 09.03.2016 [5]
- Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006 [6]
- Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb
valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin HCA al BNM nr.232 din 27.10.2011 [7]

Piaţa ﬁnanciară:
- Condiţiile de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere, aprobat
prin Hotărîrea Ministerului Finanţelor nr.08/3-1/99 din 26.03.2009 [8]

Raportări:
- Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale,
aprobată prin HCA al BNM nr.279 din 01.12.2011 [9]
- Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel
consolidat, aprobată prin HCE al BNM nr.83/2019 [10]
- Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel
individual, aprobată prin HCE al BNM nr.42 din 2 martie 2018 [11]
- Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate
de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016 [12]
- Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată,
aprobată prin HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014 [13]
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- Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin HCA
al BNM nr.11 din 22.01.2009 [14]
- Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de
casă, aprobată prin HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011 [15]
- Instrucţiunea cu privire de modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica
monetară, aprobată prin HCA al BNM nr.255 din 17.11.2011 [16]
- Instrucțiune privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca
Naţională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019 [17]
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