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Lista regulamentelor

Reglementare
- Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci [1]
- Regulamentul cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor [2]
- Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărţii pentru bănci [3]
- Regulamentul privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, aprobat prin
Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.74 din 20.03.2020 [4]
- Regulamentul privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Comitetului
executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.46/2020 [5]
- Regulament privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin
HCA al BNM nr.51 din 05.03.2009 [6]
- Regulament privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea
Comitetului executiv al BNM nr.29 din 13.02.2018 (în vigoare din 01.05.2018) [7]
- Regulamentul privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate pentru bănci, aprobat prin Hotărârea
Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.44 din 26.02.2020 (în vigoare din 01.10.2020) [8]
- Regulamentul privind licenţierea băncii şi a sucursalei băncii din alt stat, aprobat la Comitetul executiv al
Băncii Naționale a Moldovei nr.328 din 13.12.2019 [9]
- Regulament privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de
către bănci, aprobat prin HCE al BNM nr.165 din 14.06.2019 (în vigoare din 30.06.2019) [10]
- Regulament cu privire la expunerile mari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv nr.109 din 5 aprilie
2019 [11]
- Regulament privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale aﬁliate, aprobat prin HCA al BNM nr.240/2013 [12]
- Regulament cu privire la sucursalele şi oﬁciile secundare ale băncilor aprobat prin HCE al BNM nr. 147 din
17.05.2019 (în vigoare 24.06.2019) [13]
- 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 [14]
- Regulament privind cadrul de administrare a activităţii băncilor nr. 322 din 20.12.2018, în vigoare 04.04.2019
[15]

- Regulament 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, aprobat prin Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292
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şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292
din 29.11.2018 [16]
- Regulament privind controalele pe teren (inspecțiile) la bănci [17]
- Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și ﬁnanțării terorismului
în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, nr. 202 din 9 august 2018 [18]
- Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și ﬁnanțării terorismului
în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, nr. 201 din 9 august 2018 [19]
- Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și ﬁnanțării terorismului
în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din
9 august 2018 [20]
- Regulament cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate nr.114 din 24.05.2018 [21]
- Regulament cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci [22]
- Regulament cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate [23]
- Regulamentul cu privire la auditul extern al băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.118 din 24.05.2018 [24]
- Regulament cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor speciﬁce şi al ajustărilor generale pentru riscul
de credit [25]
- Regulament cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci [26]
- Regulament cu privire la tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării
standardizate [27]
- Regulament cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital, aprobat prin HCE al BNM
nr.109 din 24.05.2018 [28]
- Regulament cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor [29]
- Regulament cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea
Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.78 din 11 aprilie 2018 [30]
- Regulament privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor, aprobat
prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018 [31]
- Regulament cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice, aprobat prin
nr.330 din 01.12.2016 [32]
- Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei nr.335/2016, cu modiﬁcările ulterioare [33]
- Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar; aprobat prin
Hotăârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016 [34]
- Regulament cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente
activităţilor lor, aprobat prin HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014 [35]
- Regulament privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către băncile
licenţiate, aprobat prin HCA al BNM nr. 16 din 22.01.2009 [36]
- Regulament privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti
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- Regulament privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti
din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.15 din 22.01.2009 [37]
- Regulament privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea
mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.14 din 22.01.2009 [38]
- Regulament privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin HCA al BNM nr.216 din 20.08.2015

[39]

- Regulament privind cerinţele faţă de documentele contabile interne, aprobat prin HCA al BNM nr. 381 din
15.12.2005 [40]
- Regulament cu privire la deținerile în capitalul social al băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 127 din 27 iunie
2013 [41]
- Regulament cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate
asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 04.07.2013 [42]
- Regulament cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997 [43]
- Regulament cu privire la clasiﬁcarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM
nr.231 din 27.10.2011 [44]
- Regulament privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM
nr.238 din 10.10.2002 [45]
- Regulament cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997 [46]
- Regulament cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM
nr. 143 din 02.06.2000 [47]
- Regulament cu privire la investiţiile băncilor în imobilizări corporale, aprobat prin HCA al BNM nr.384 din 23
decembrie 1999 [48]
- Regulament nr.33/09-01 cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi, aprobat de CA al
BNM, proces-verbal nr.43 din 18.09.1996 [49]
- Regulament nr.34/09-01 cu privire la eliberarea certiﬁcatului de caliﬁcare al auditorului instituţiilor
ﬁnanciare, aprobat de HCA al BNM nr.46 din 11.10.1996 [50]

Piaţa ﬁnanciară
- Regulament cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Comitetului
executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.343/2019 (în vigoare din 30.06.2020) [51]
- Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al
Băncii Naționale a Moldovei nr.302 din 28.11.2019 [52]
- Norme cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Naţională a Moldovei ca garanţii la acordarea
creditelor băncilor, aprobate prin HCE al BNM nr.211/2019 (în vigoare 23.09.2019) [53]
- Regulament cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a
Moldovei, aprobat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018 [54]
- Regulament cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de
înscriere în cont, aprobat prin HCE al BNM nr.170 din 19.07.2018 [55]
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- Regulament cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin HCA al
BNM, nr.188 din 25.09.2014 [56]
- Regulament privind stabilirea cursului oﬁcial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin
HCA al BNM nr.3 din 15.01.2009 [57]
- Regulament cu privire la funcţionarea pieţei monetare interbancare în moneda naţională, aprobat prin HCA
al BNM nr.222 din 21.11.2013 [58]
- Regulament privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID, aprobat prin HCA al BNM nr.110 din 30.05.2013 [59]
- Regulament privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat
prin HCA al BNM nr.8 din 24.01.2013 [60]
- Extras din Regulamentul cu privire la creditul de urgență, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 28.05.2012 [61]
- Regulament cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor,
aprobat de către CA al BNM, proces-verbal nr.51 din 15.11.1996 [62]
- Regulament cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci, aprobat
prin HCA al BNM nr. 65 din 27.03.2003 [63]
- Regulament privind modul de efectuare de către bănci a operaţiunilor cu cambii, aprobat prin HCA al BNM
nr.156 din 02.06.2000 [64]

Sistemele de plăţi
- Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare
a măsurilor de remediere și a sancțiunilor, , aprobat prin HCE al BNM nr.326 din 11.12.2019 (în vigoare din
03.02.2020) [65]
- Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr.
217 din 16.08.2019 [66]
- Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din
27.06. 2019 [67]
- Regulament cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari nr. 159 din 05 iunie 2019
[68]

- Regulament cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin
HCE al BNM nr. 158 din 5 iunie 2019 [69]
- Regulament privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al
BNM nr.158 din 11 iulie 2018 [70]
- Regulament privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul
central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.159 din 11 iulie 2018 [71]
- Regulament privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la
distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017 [72]
- Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat
prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010 [73]
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- Regulament cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013 [74]
- Regulament privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor
bănești din conturile bancare, aprobat prin HCA al BNM nr. 375 din 15.12.2005 [75]
- Regulament cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013 [76]

Raportări
- Regulament cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi, aprobat prin HCA al BNM nr. 61
din 11.09.1997 [77]
Vezi și
Tag-uri
Lista regulamentelor [78]
Regulamentele [79]
Regulamente [80]

Sursa URL:
http://www.bnm.md/ro/content/lista-regulamentelor
Legături conexe:
[1] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tratamentul-riscului-de-ajustare-evaluariicreditului-pentru
[2] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-supravegherea-pe-baza-consolidata-bancilor
[3] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentului-cu-privire-la-tratamentul-riscului-de-credit-alcontrapartii-pentru-banci
[4] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-modul-de-calcul-si-de-plata-contributiilor-lafondul-de-rezolutie
[5] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-externalizarea-activitatilor-si-operatiunilor-banciiaprobat-prin
[6] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-autorizarea-unor-operatiuni-valutare-de-catrebanca-nationala-moldovei
[7] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-conditiile-si-modul-de-efectuare-operatiunilorvalutare-aprobat-prin-0
[8] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-cerintele-de-acoperire-necesarului-de-lichiditatepentru-banci-aprobat
[9] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-licentierea-bancii-si-sucursalei-bancii-din-alt-stataprobat-la
[10] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-unele-aspecte-aferente-exportului-si-importuluide-numerar-si-cecuri-de
[11] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-expunerile-mari-aprobat-prin-hotarareacomitetului-executiv-nr109
[12] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-expunerile-mari-aprobat-prin-hca-al-bnmnr240-din-09122013
[13] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-sucursalele-si-oﬁciile-secundare-alebancilor-aprobat-prin-hce
[14] http://www.bnm.md/ro/content/planul-de-conturi-al-evidentei-contabile-bancile-licentiate-dinrepublica-moldova-aprobat
[15] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-cadrul-de-administrare-activitatii-bancilor5

aprobat-prin-hce-al-bnm
[16] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-fata-de-membrii-organului-deconducere-al-bancii-si-al
[17] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-controalele-pe-teren-inspectiile-la-banci
[18] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combatereaspalarii-banilor-si-1
[19] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combatereaspalarii-banilor-si-0
[20] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combatereaspalarii-banilor-si
[21] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tratamentul-riscului-de-piata-potrivitabordarii-standardizate
[22] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tehnicile-de-diminuare-riscului-de-creditutilizate-de-banci
[23] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tratamentul-riscului-de-credit-pentrubanci-potrivit-abordarii
[24] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-auditul-extern-al-bancilor
[25] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-calculul-de-catre-banci-al-ajustarilorspeciﬁce-si-al
[26] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tratamentul-riscului-de-decontarelivrarepentru-banci
[27] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tratamentul-riscului-operational-pentrubanci-potrivit-abordarii
[28] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-fondurile-proprii-ale-bancilor-si-cerintelede-capital
[29] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-amortizoarele-de-capital-ale-bancilor
[30] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-operatiunile-cu-numerar-bancile-dinrepublica-moldova-aprobat
[31] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-cerinte-minime-pentru-sistemele-informationalesi-de-comunicare-ale
[32] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-detinerea-de-catre-banci-cotelor-capitalulpersoanelor-juridice
[33] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-activitatea-unitatilor-de-schimb-valutar-aprobatprin-hotarirea
[34] http://www.bnm.md/ro/content/hce-al-bnm-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privindlicentierea-controlul-si
[35] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-dezvaluirea-de-catre-bancile-din-republicamoldova-informatiei
[36] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-conditiile-de-acordare-rezidentilor-creditelorvaluta-straina-de-catre
[37] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-modul-de-eliberare-de-catre-bancipermisiunilor-pentru-scoaterea
[38] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-eliberarea-de-catre-banca-nationala-moldoveiautorizatiilor-pentru
[39] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentului-privind-conturile-rezidentilor-strainatate-aprobat-prinhca-al-bnm-nr216-din
[40] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-cerintele-fata-de-documentele-contabile-interneaprobat-prin-hca-al-bnm
[41] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-detinerea-cotelor-de-participare-capitalulsocial-al-bancii
[42] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-calculul-drepturilor-de-vot-si-inregistrareatransferului
[43] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobatprin-hca-al-bnm-nr-126
6

[44] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-clasiﬁcarea-activelor-si-angajamentelorconditionale-aprobat
[45] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-organizarea-contabilitatii-bancile-din-republicamoldova-aprobat-prin
[46] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-lichiditatea-bancii-aprobat-de-ca-al-bnmproces-verbal-nr-28-din
[47] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-contopirea-sau-absorbtia-bancilor-dinrepublica-moldova-aprobat
[48] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-investitiile-bancilor-imobilizari-corporaleaprobat-prin-hca-al
[49] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-nr3309-01-cu-privire-la-acordarea-creditelor-de-catrebanci-functionarilor-sai
[50] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-nr3409-01-cu-privire-la-eliberarea-certiﬁcatului-decaliﬁcare-al-auditorului
[51] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-asistenta-de-lichiditate-situatii-de-urgentaaprobat-prin-hotararea
[52] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-regimul-rezervelor-obligatorii-aprobat-prinhotararea-comitetului
[53] http://www.bnm.md/ro/content/norme-cu-privire-la-evaluarea-activelor-acceptate-de-banca-nationalamoldovei-ca-garantii-la
[54] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-facilitatile-permanente-de-creditare-acordatebancilor-de-catre
[55] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-plasarea-tranzactionarea-si-rascumparareavalorilor-mobiliare-de
[56] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-operatiunile-de-piata-monetara-ale-banciinationale-moldovei
[57] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-stabilirea-cursului-oﬁcial-al-leului-moldovenescfata-de-valutele
[58] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-functionarea-pietei-monetare-interbancaremoneda-nationala-aprobat
[59] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-ratele-de-referinta-chibor-si-chibid-aprobat-prinhca-al-bnm-nr110-din
[60] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-efectuarea-operatiunilor-pe-piata-valutarainterbancara-republicii
[61] http://www.bnm.md/ro/content/extras-din-regulamentul-cu-privire-la-creditul-de-urgenta-aprobatprin-hca-al-bnm-nr130-din
[62] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-modul-de-garantare-creditelor-acordate-debanca-nationala-moldovei
[63] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-depozitele-overnight-acceptate-de-bancanationala-moldovei-de-la
[64] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-modul-de-efectuare-de-catre-banci-operatiunilorcu-cambii-aprobat-prin
[65] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-controalele-pe-teren-la-prestatorii-de-serviciide-plata-nebancari-si
[66] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-activitatea-prestatorilor-de-servicii-de-platanebancari-nr-217-din
[67] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-sistemul-automatizat-de-plati-interbancareaprobat-prin-hce-al
[68] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-participatiuni-prestatorii-de-servicii-deplata-nebancari-nr-159
[69] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-activitatea-de-creditare-prestatorilor-deservicii-de-plata
[70] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-supravegherea-depozitarului-central-unic-alvalorilor-mobiliare-aprobat
7

[71] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-conditiile-de-acordare-suspendare-si-retragerecalitatii-de-participant
[72] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-prestarea-serviciilor-de-plata-prin-intermediulsistemelor-automatizate
[73] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-activitatea-prestatorilor-de-servicii-deplata-sistemele-de
[74] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-transferul-de-credit-aprobat-prin-hca-albnm-nr157-din-0108-2013
[75] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-suspendarea-operatiunilor-sechestrarea-siperceperea-mod-incontestabil
[76] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cardurile-de-plata-aprobat-prin-hca-albnm-nr157-din-0108-2013
[77] http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-raportarea-informatiei-aferente-balantei-deplati-aprobat-prin
[78] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Lista regulamentelor
[79] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentele
[80] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamente

8

