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BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI 

COMITETUL EXECUTIV 

HOTĂRÂREA Nr.69 

din 17 martie 2020 

(în vigoare 20.03.2020) 

 

ÎNREGISTRAT: 

Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova 

nr.1549 din 18 martie 2020 

Ministru___ Fadei NAGACEVSCHI 

 

Cu privire la unele măsuri privind clasificarea creditelor acordate persoanelor fizice 

În legătură cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.55 din 17 martie 2020 privind 

declararea stării de urgență, în scopul menținerii stabilității financiare a sectorului bancar, cât și 

întru susținerea persoanelor fizice - consumatori, afectate de consecințele economice negative 

generate de COVID-19, în conformitate cu art. 11, 27, 44 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 

cu privire la Banca Națională a Moldovei, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei  

HOTĂRĂȘTE: 

1. Până la data de 31 mai 2020 băncile pot menține reducerile pentru pierderi la creditele 
acordate debitorilor-persoane fizice conform clasificării efectuate de bancă la data adoptării 

prezentei hotărâri, în cazul în care nu sunt achitate de către debitor plățile conform graficului 

prestabilit. 

2. Modificarea până la 31 iulie 2020 a termenelor de scadență a plăților și/sau a sumelor 

plăților la creditele menționate la pct.1 nu va avea ca efect clasificarea creditelor respective într-

o categorie mai dură conform prevederilor Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi 

angajamentelor condiționale. 

3. Prezenta hotărâre nu va avea ca efect clasificarea creditelor acordate debitorilor 

menționați la pct.1 în categorii mai favorabile decât cele existente la data adoptării prezentei 

hotărâri. 

4. Prezenta hotărâre nu se aplică creditelor acordate debitorilor menționați la pct.1 după data 

adoptării prezentei hotărâri. 

5. În cazul adoptării unor decizii de prelungire sau renegociere a creditelor acordate 

debitorilor menționați la pct.1, băncile vor asigura gestionarea eficientă a lichidității, precum și 

gestionarea prudentă a altor riscuri aferente. 

6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial și se aplică din data adoptării acesteia 

până la 31 iulie 2020. 
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