
  

 

  

  

 

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI 

COMITETUL EXECUTIV  
 

HOTĂRÎREA 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”  
 

 În temeiul art.11 și art.17 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu 

modificările ulterioare, pct.34, 36, 56 din Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, 

aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 302/2019 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.360-366, art.2048), Comitetul executiv al 

Băncii Naționale a Moldovei  

 

HOTĂRĂŞTE: 

1.  Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.139/2019 „Cu privire 

la ratele dobânzii pentru remunerarea rezervelor obligatorii” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr.171-177, art.901) se modifică după cum urmează: 

1) În denumirea hotărârii, cuvintele „pentru remunerarea rezervelor obligatorii” se substituie 

cu cuvintele „de remunerare a rezervelor obligatorii și comisioanele aferente deservirii și 

gestionării rezervelor obligatorii în dolari SUA și în euro”. 

2) În clauza de emitere a hotărârii, textul „și pct. 49 și 50” se substituie cu textul „pct.34, 36, 

56”, iar textul „nr.355/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.18-26, art.89)” se 

substituie cu textul „nr. 302/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.360-366, 

art.2048)”. 

3) Se completează cu punctele 11 și 12 cu următorul cuprins: 

„11. Se stabilesc următoarele comisioane pentru serviciile aferente conturilor băncilor în care 

se mențin rezervele obligatorii în dolari SUA (USD) și în euro (EUR):  

a) pentru serviciile de deservire - 3 USD/EUR per transfer în/din conturile aferente rezervelor 

obligatorii în valutele corespunzătoare;  

b) pentru serviciile de gestionare - 0,6% anual aplicat la excedentul de rezerve în EUR care 

depășește suma calculată potrivit plafonului stabilit la punctul 12. 

12. Plafonul excedentului de rezerve în EUR pentru care nu se percepe comision pentru 

serviciile de gestionare se stabilește în proporție de 1% din suma rezervelor obligatorii în EUR 

calculate pentru perioada corespunzătoare de observare.”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 16 februarie 2020. 

 


