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BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI 

COMITETUL EXECUTIV 

HOTĂRÂREA Nr.81 

din 27 martie 2020 

(în vigoare 02.04.2020) 

 

ÎNREGISTRAT: 

Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova 

nr.1554 din 27 martie 2020 

Ministru___ Fadei NAGACEVSCHI 

 

Cu privire la unele măsuri privind clasificarea de către bănci 

a creditelor acordate persoanelor juridice 

 

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

declararea stării de urgență, în scopul menținerii stabilității și viabilității sistemului bancar, în 

conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. d), 11, 27, 44 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu 

privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art. 4 alin. (1), 5 alin.(1), 83 

lit. b), 99 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei  

HOTĂRĂȘTE: 

1. Modificarea (prelungirea/renegocierea), în condițiile punctului 5 din prezenta 

hotărâre, până la 30 iunie 2020 a termenelor de scadență a plăților și/sau a sumelor plăților 

scadente în perioada începând cu data adoptării prezentei hotărâri și până la 30 iunie 2020, la 

creditele persoanelor juridice, care au notificat argumentat băncile despre dificultăți temporare 

în achitarea creditelor și a plăților în legătură cu consecințele economice negative generate de 

COVID-19, nu va avea ca efect clasificarea creditelor respective, în mod automat, într-o 

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

angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii 

Naționale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011, decât cea existentă la data adoptării 

prezentei hotărâri. 

2. Prin derogare de la prevederile punctului 30 din Regulamentul nr.231/2011 cu privire 

la clasificarea activelor şi angajamentelor condiționale, în cazul prelungirii sau renegocierii 

de către bancă a creditelor menționate la p.1, clasificarea poate fi menținută în categoria 

determinată de bancă la data adoptării prezentei hotărâri în condițiile existenței plăților 

restante la data prelungirii și/sau renegocierii care nu au fost  achitate începând cu data 

adoptării prezentei hotărâri și până la 30 iunie 2020. 

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. Punctul 1 din prezenta hotărâre nu se aplică creditelor acordate persoanelor juridice 

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 analiza fiecare debitor în parte și vor ține cont de 

reglementările interne, de prevederile contractuale cu debitorii respectivi, inclusiv capacitatea 

de plată a acestora și vor asigura gestionarea eficientă a lichidității, precum și gestionarea 

prudentă a altor riscuri aferente. 

6. Băncile vor asigura monitorizarea continuă a creditelor prevăzute în prezenta hotărâre 

și vor asigura ca calculul reducerilor pentru pierderi la acestea reflectă situația financiară a 

debitorilor. 

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial și se aplică 

până la 30 iunie 2020. 

 

PREȘEDINTELE 

COMITETULUI EXECUTIV 

Octavian ARMAȘU 

 


