
  

  
  

COMITETUL EXECUTIV 

BANCA NAȚIONALĂ A MOLODVEI 

 

HOTĂRÂREA nr.___  

din ___.____. 2022 

ÎNREGISTRAT: 

Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova 

nr.____ din ___________2022 

Ministru________________ 

 

 

Pentru modificarea Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe, aprobate 

prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020 
 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1),  art.51 lit.a) şi art.52 din Legea  nr.548/1995 cu 

privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, 

nr.297-300, art.544), precum și art.6 alin.(5) și (6) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind 

reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, 

art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului 

executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, 

nr.36-43, art.161), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1531 din 03.02.2020, 

se modifică după cum urmează:  

 

1. La punctul 11: 

a) prima propoziție se completează  cu  cuvintele „și nu semnifică aprobare sau autorizare din 

partea Băncii Naționale a Moldovei a acestor operațiuni”; 

b) propoziția a doua, cuvântul „notificate” se substituie cu textul „luate la evidență și 

operațiunilor efectuate în cadrul acestora și utilizează aceste date în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale 

stabilite prin lege, inclusiv la elaborarea statisticii datoriei externe a Republicii Moldova, întocmirea 

balanței de plăți, poziției investiționale internaționale, efectuarea analizelor economice și monetare”. 

 

2. La punctul 32, litera e) se abrogă. 

 

3. În anexa nr.2, formularul notificației, Compartimentul I. „Date privind luarea la evidenţă a 

împrumutului /creditului extern”, după textul „aferente acestui angajament extern” se completează cu 

textul „și nu semnifică aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei a acestor 

operațiuni, precum”. 

 

4. În anexa nr.3, formularul notificației, Compartimentul I. „Date privind luarea la evidenţă a 

garanţiei externe”, după textul „aferente acestui angajament extern” se completează cu textul „și nu 

semnifică aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei a acestor operațiuni, 

precum”. 

 

 

PREŞEDINTELE  

COMITETULUI EXECUTIV                                     Octavian ARMAŞU 


