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Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1669 din 8 noiembrie 2021
Ministru _____ Sergiu LITVINENCO

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea
şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat
în formă de înscriere în cont
În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.40 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), art.16-19 din Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public,
garanțiile de stat şi recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2014, nr.397-399, art.704), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei
HOTĂRĂȘTE:
1. Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare
de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii
Naționale a Moldovei nr.170/2018 și Ordinul ministrului finanțelor nr.129/2018 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.277-284, art.1171), înregistrat la Ministerul Justiției al
Republicii Moldova cu nr.1346 din 23 iulie 2018, se modifică după cum urmează:
1) În tot cuprinsul regulamentului, textele „-XIII din 21 iulie”, „-XVI din 22 decembrie”,
„din 3 octombrie” și „din 6 octombrie” se substituie cu semnul „/”;
2) În tot cuprinsul regulamentului, cuvântul „reziliere”, la cazul gramatical corespunzător,
se substituie cu cuvântul „rezoluțiune” la cazul gramatical corespunzător;
3) Se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
„11 . În sensul prezentului regulament, răscumpărarea include operațiunile de răscumpărare
anticipată a VMS aflate în circulație, precum și răscumpărarea la scadență a acestora.
În funcție de condițiile de piață și de obiectivele urmărite, Ministerul Finanțelor poate utiliza
operațiuni de administrare a datoriei de stat, cum ar fi redeschiderea emisiunilor existente,
răscumpărarea anticipată (buy back) și/sau de preschimbare (switch) a VMS. Aceste operațiuni nu
vor avea un caracter regulat și se vor efectua la discreția Ministerului Finanțelor.”;
4) La punctul 2, cuvintele „vânzare a” și „pe piața primară” se exclud;
5) La punctul 3, textul „plasare/vânzare a VMS” se substituie cu cuvintele „agent al
statului”, iar cuvintele „operațiunilor de vânzare a” se substituie cu cuvintele „licitațiilor de”;
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6) Punctul 5 se completează cu textul „și Regulile Depozitarului central unic al valorilor
mobiliare, aprobate prin Hotărârea Consiliului de supraveghere al Depozitarului central
nr.14/2019”;
7) La punctul 6:
a) subpunctul 3), după cuvântul „interbancare” se completează cu textul „(în continuare SAPI), se completează cu textul ,,și Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în
continuare - Fondul de garantare a depozitelor)”;
b) subpunctul 4) se abrogă;
c) la subpunctul 6), cuvintele „licitaţia de vânzare a” se substituie cu cuvintele „licitațiile
de”;
d) subpunctul 8) va avea următorul cuprins:
„8) data decontării – data transferării în SAPI a mijloacelor bănești din contul de decontare
al cumpărătorului în contul de decontare al vânzătorului de VMS și a transferării în sistemul
Depozitarului central a VMS din contul de valori mobiliare al vânzătorului în contul de valori
mobiliare al cumpărătorului acestora;”;
e) la subpunctul 13), textul „a VMS pe piaţa primară” se substituie cu textul „sau cumpărare
a VMS”;
f) subpunctul 17), după cuvântul „cumpărare” se completează cu textul „/vânzare”;
g) subpunctul 22) va avea următorul cuprins:
„22) piaţa secundară a VMS – piaţa unde VMS se tranzacționează după emiterea lor pe
piața primară;”;
h) subpunctul 24), după cuvintele „pe piața primară” se completează cu textul „ ,
răscumpărarea anticipată a VMS”;
i) subpunctul 30) va avea următorul cuprins:
„30) răscumpărare anticipată (buy back) – răscumpărarea totală sau parțială a unei
emisiuni de VMS înainte de data scadenței;”;
j) subpunctul 32) va avea următorul cuprins:
„32) preschimbare (switch) – procedură prin care Ministerul Finanțelor răscumpără total
sau parțial VMS înainte de data scadenței și emite simultan alte VMS cu caracteristici distincte de
cele răscumpărate.”;
8) Punctul 8 se abrogă;
9) La punctul 9, textul „Condițiile de plasare, circulație şi răscumpărare a obligațiunilor de
stat cu dobânda fixă/flotantă, aprobate de către Ministerul Finanțelor cu nr.08/3-1/323 din 14
august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.160-161, art.450 şi art.451)” se
substituie cu textul „Instrucțiunile cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea
obligațiunilor de stat cu dobândă fixă/flotantă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțe lor
nr.29/2019”;
10) La punctul 10:
a) alineatul întâi se completează cu textul „și Regulamentul privind alocarea codului ISIN
de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
supraveghere al Depozitarului central nr.7/2020”;
b) alineatul al doilea se abrogă;
11) La punctul 16 alineatul întâi, cuvântul „licitații” se substituie cu textul „licitațiile de
plasare a VMS” și se completează cu textul „ , prin intermediul sesiunilor competitive și/sau
necompetitive”;
12) Se completează cu punctele 161 și 162 cu următorul cuprins:
„161 . Licitațiile de plasare a VMS se desfășoară separat pe fiecare cod ISIN prin intermed iul
sesiunilor competitive (licitațiilor de referință), sesiunilor ordinare necompetitive sau a sesiunilor
speciale necompetitive. În sesiunea competitivă a licitație i pot fi transmise doar oferte competitive,
iar în cea necompetitivă - doar oferte necompetitive.

162 . Participarea la sesiunile competitive și/sau necompetitive este opțională pentru dealerii
primari.”;
13) Se completează cu Capitolul II1 cu următorul cuprins:
„Capitolul II1
Răscumpărarea anticipată a VMS
1
17 . Ministerul Finanțelor poate răscumpăra anticipat VMS aflate în circulație.
172 . Răscumpărările anticipate de VMS se efectuează prin intermediul licitațiilor. Licitațiile
de răscumpărare anticipată a VMS se desfășoară separat pe fiecare cod ISIN prin intermed iul
sesiunilor competitive.
173 . Participanții la licitația de răscumpărare anticipată a VMS sunt dealerii primari.
Persoanele fizice și persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, deținători de VMS supuse
răscumpărării anticipate, pot să participe la licitația de răscumpărare anticipată numai prin
intermediul dealerilor primari.
174 . Participarea la sesiunile competitive a licitațiilor de răscumpărare anticipată este
opțională pentru dealerii primari.
175 . Elementele de identificare a VMS ce urmează a fi răscumpărate, condițiile de
răscumpărare, valoarea dobânzii acumulate și alte elemente ale răscumpărării anticipate sunt
stabilite de Ministerul Finanțelor prin comunicatele privind răscumpărarea anticipată a VMS, în
conformitate cu prevederile regulamentului și Instrucțiunile cu privire la plasarea, tranzacționa rea
și răscumpărarea obligațiunilor de stat cu dobândă fixă/flotantă, aprobate prin Ordinul ministr ului
finanțelor nr.29/2019.
176 . VMS care fac obiectul răscumpărării anticipate se anulează, iar volumul în circulație al
VMS se diminuează în mod corespunzător cu valoarea nominală aferentă VMS răscumpărate.”;
14) În denumirea capitolului III, textul „Accesul pe piața primară a VMS” se substituie cu
cuvântul „Acordarea”;
15) La punctul 18, cuvintele „desfășurate pe piața primară” se substituie cu textul „de
VMS”;
16) Punctul 19:
a) la subpunctul 3), textul „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439,
art.727)” se exclude;
b) la subpunctul 4), sintagma „la Banca Națională” se substituie cu textul „în SAPI”;
17) La punctul 21:
a) subpunctul 1) se completează cu textul „ , precum și între deținătorii de VMS și emitent
la răscumpărarea anticipată a VMS”;
b) subpunctul 5), după textul „cu VMS” se completează cu cuvintele „pe piața secundară”,
cuvintele „de către toți dealerii primari” se exclud, iar între paranteze se completează cu textul „și
a celor de răscumpărare anticipată a VMS”;
18) La punctul 33, cuvintele „plasare a” în ambele propoziții se exclud;
19) Punctul 34, după sintagma „Băncii Naționale” se completează cu textul „ , Minister ului
Finanțelor”;
20) La punctul 35, subpunctul 2) după sintagma „Banca Națională” se completează cu
sintagma „și Ministerul Finanțelor”;
21) Punctul 42 va avea următorul cuprins:
„42. Comunicarea cu Ministerul Finanțelor privind desfășurarea licitațiilor de VMS se
efectuează prin e-mail. În cazul imposibilității utilizării e-mail-ului din cauza problemelor de ordin
tehnic pot fi utilizate, după caz, mijloace de comunicare alternative – pagina web interbancară,
documente pe suport hârtie.”;
22) Punctele 43 și 44 se abrogă;
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23) La punctul 45, textul „comunicatul privind plasarea VMS (anexele nr.3 și nr.4)” se
substituie cu textul „și Depozitarului central, în copie, comunicatul de anunț al licitațiilor de VMS
(anexele nr.3, nr.4 și nr.41 )”;
24) La punctul 46:
a) cuvintele „privind plasarea” se substituie cu cuvintele „de anunț al licitațiilor de”, iar
cuvintele „ale emisiunii” se exclud;
b) subpunctul 1) se completează la început cu textul „la vânzarea VMS,”;
c) subpunctul 3):
alineatul introductiv se completează cu textul „/răscumpărarea anticipată a VMS”;
litera b) se completează cu textul „ , rotunjită cu șapte semne după virgulă;”;
se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins:
„c) volumul indicativ;
d) condițiile de redeschidere a emisiunii / de răscumpărare anticipată.”;
25) La punctul 47 alineatul întâi, cuvintele „privind plasarea” se substituie cu cuvintele „de
anunț al licitațiilor de”;
26) La punctul 48, cuvintele „al emisiunii” se exclud, iar cuvintele „valorile mobilia re
propuse spre vânzare” se substituie cu textul „VMS care urmează a fi licitate”;
27) La punctul 49, propoziția a doua se completează cu textul „(anexa nr.6)”;
28) Punctul 50, după prima propoziție se completează cu o propoziție cu următorul cuprins :
„Limita maximă pentru valoarea unei oferte depuse de către un client nu va depăși 100% din
volumul calculat pentru sesiunea ordinară necompetitivă destinată clienților dealerilor primari.”;
29) La punctul 53 alineatul doi, cuvintele „al emisiunii” se exclud;
30) La punctul 54, cuvintele „privind plasarea” se substituie cu cuvintele „de anunț al
licitațiilor de”;
31) Punctul 55, după textul „Depozitarul central,” se completează cu textul „în copie,”;
32) La capitolul V, din titlul secțiunii 2 textul „de cumpărare a VMS” se exclude;
33) Punctul 59, după textul „emisiunii VMS” se completează cu textul „și răscumpărării
anticipate a VMS”;
34) La punctul 62:
a) în prima propoziție, cuvintele „ofertele de cumpărare” se substituie cu cuvântul „oferte”;
b) în a doua propoziție, cuvintele „de cumpărare” se exclud;
c) propoziția a treia, după textul „de OS” se completează cu textul „și răscumpărărilo r
anticipate de OS”;
35) Se completează cu punctul 631 cu următorul cuprins:
„631 . În cazul în care codul poziției contului (Position account code) a fost indicat cu erori,
VMS tranzacționate în numele clienților vor fi transferate în contul omnibus al dealerului primar.
Dealerul primar va efectua transferul VMS, conform Regulilor Depozitarului central:
1) din contul omnibus în contul de valori mobiliare al investitorului, după efectuarea
decontării – în cazul operațiunilor pe piața primară;
2) din contul de valori mobiliare al investitorului în contul omnibus, până la efectuarea
decontării – în cazul răscumpărării anticipate a VMS.”;
36) La punctul 64, cuvintele „de cumpărare” se exclud;
37) La punctul 65, după cuvintele „prețul minim” se completează cu textul „(maxim)”, iar
textul „(anexa nr.6)” se substituie cu textul „(anexele nr.6 și nr.61 )”;
38) La punctul 66, cuvintele „al emisiunii” se exclud, iar cuvântul „emisiunii” să substituie
cu cuvântul „licitației”;
39) La punctul 67:
a) alineatul întâi, după cuvântul „descrescătoare” se completează cu textul „/crescătoare”,
iar cuvintele „anunțat spre plasare” se substituie cu cuvintele „indicativ anunțat”;

b) alineatul al doilea, după cuvintele „prețul minim” se completează cu textul „(maxim) ”,
iar cuvântul „emisiunii” se exclude;
40) Punctul 68:
a) la subpunctul 1), alineatul al doilea se abrogă;
b) la subpunctul 2), cuvintele „pentru adjudecarea emisiunii” se exclud;
41) La punctul 69 propoziția a doua, cuvintele „spre plasare” se exclud;
42) La capitolul V, din titlul secțiunii 4 textul „la plasarea VMS” se exclude;
43) La punctul 72:
a) formula pentru determinarea ratei nominale a dobânzii la bonurile de trezorerie (BT) se
substituie cu formula:
„r 

N P
P

*

365
*100 ”;
t

b) în descrierea formulei, rândul al treilea va avea următorul cuprins:
„P – prețul BT (lei);”;
44) La punctul 73:
a) formula pentru determinarea ratei efective a dobânzii la BT se substituie cu formula:
365


 N  t

„ y      1 *100 ”;
 
 P 



b) în descrierea formulei, rândul al treilea va avea următorul cuprins:
„P – prețul BT (lei);”;
45) La punctul 78, alineatul întâi și rândurile trei – șase din descrierea formulei, după
cuvântul „minim” se completează cu textul „(maxim)”, iar rândul trei după cuvintele „mai mare”
se completează cu textul „(mic)”;
46) La capitolul V, din titlul secțiunii 5 cuvintele „și efectuarea decontărilor” se exclud;
47) La punctul 79:
a) subpunctul 1), cuvintele „anunțat al emisiunii” și textul „/necompetitivă” se exclud;
b) subpunctul 11), cuvintele „al emisiunii” se exclud;
48) La punctul 80, cuvintele „securizat”, „vânzare a” și „plasare a” se exclud;
49) Punctul 82 va avea următorul cuprins:
„82. Imediat după încheierea licitației, rezultatele acesteia se transmit de către Banca
Naţională către Depozitarul central, dar nu mai târziu de ora 16:00 a zilei licitației. Transmite rea
rezultatelor licitației va include transferul datelor în sistemul Depozitarului central și autorizarea
acestora de către Banca Națională.
În sensul prezentului punct, autorizarea reprezintă procedura de confirmare, în sistemul
Depozitarului central, a corectitudinii datelor relevante rezultatelor licitațiilor de VMS exportate
din platforma unică de tranzacționare.”;
50) Punctele 83-87 se abrogă;
51) Punctul 88 va avea următorul cuprins:
„88. Răscumpărarea VMS şi/sau plata dobânzilor (cupoanelor) la OS se efectuează de către
Ministerul Finanțelor la data scadenței și/sau, respectiv, a achitării dobânzilor, indicate în
comunicatul de anunț al licitațiilor de plasare a VMS, prin intermediul Depozitarului central, în
conformitate cu regulile acestuia.”;
52) Se completează cu punctul 881 cu următorul cuprins:
„881 . Sumele spre răscumpărarea VMS și/sau plata dobânzilor (cupoanelor) la OS sunt
calculate de Depozitarul central și se prezintă Ministerului Finanțelor cu 1 zi lucrătoare înainte de
data plății. La răscumpărarea la scadență a VMS, în perioada cuprinsă între momentul stabilir ii
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deținătorilor şi momentul finalizării decontării evenimentului de plată, VMS în cauză sunt
suspendate de la tranzacționare.”;
53) Punctul 89 se abrogă;
54) Se completează cu Capitolul VI1 cu următorul cuprins:
„Capitolul VI1
Decontarea operațiunilor cu VMS
901 . Decontarea operațiunilor încheiate în cadrul licitațiilor se efectuează prin intermed iul
sistemului Depozitarului central la data decontării indicată în comunicatul de anunț al licitațiilor
de VMS, care de regulă este a doua zi lucrătoare după data licitației (T+2).
902 . Decontarea operațiunilor încheiate în cadrul licitațiilor, a răscumpărărilor VMS și plata
dobânzilor (cupoanelor) se efectuează conform mecanismului DvP2, la ora 11:00 (ora decontăr ii)
a datei decontării.
903 . În scopul asigurării executării decontărilor, la data decontării:
1) dealerii primari, băncile care nu au calitatea de dealeri primari, Depozitarul central și
Fondul de garantare a depozitelor, care au încheiat tranzacții de cumpărare a VMS în cadrul
licitațiilor în cont propriu sau în contul clienților, și Ministerul Finanțelor, în cazul răscumpărării
la scadență și răscumpărării anticipate a VMS și plății dobânzilor (cupoanelor), sunt obligați să
asigure în conturile de decontare în SAPI disponibilitatea de mijloace bănești în volum egal cel
puțin cu obligațiile nete;
2) dealerii primari, băncile care nu au calitatea de dealeri primari, Depozitarul central și
Fondul de garantare a depozitelor, care au încheiat tranzacții de vânzare a VMS în cadrul licitațiilor
de răscumpărare anticipată a VMS, sunt obligați să asigure în conturile de valori mobiliare proprii
și ale clienților lor, deschise în sistemul Depozitarului central, disponibilitatea de VMS în volum
suficient pentru decontarea acestora conform rezultatelor licitației.
Entitățile stipulate în prezentul punct sunt obligate să asigure disponibilitatea de mijloace
bănești și/sau VMS, conform prezentului punct, nu mai târziu de ora decontării stabilită la punctul
902 . În cazul în care o entitate nu asigură disponibilitatea de mijloace bănești sau VMS, se aplică
prevederile punctelor 906 și 907 .
904 . Suplimentar cerințelor stabilite la punctul 903 , dealerii primari, băncile care nu au
calitatea de dealeri primari și Fondul de garantare a depozitelor sunt obligați să aplice mecanis me le
necesare de gestionare a riscului de credit și de lichiditate, precum și de neexecutare a decontării,
în conformitate cu Regulile Depozitarului central.
905 . La data decontării, la începutul sesiunii de decontare DvP2, Depozitarul central
generează și transmite în SAPI ordinele de plată pentru decontarea mijloacelor bănești relevante
operațiunilor cu VMS și efectuează transferul corespunzător al VMS în conturile de valori
mobiliare în sistemul Depozitarului central, după primirea din SAPI a confirmării decontării
mijloacelor bănești, în conformitate cu Regulile Depozitarului central.
906 . În cazul în care operațiunile decontate conform mecanismului DvP2 nu sunt decontate
la ora stabilită la punctul 902 , se va efectua o sesiune repetată de decontare conform mecanismului
DvP2 la ora 11:50 a datei decontării. În acest caz, entitățile stipulate la punctul 903 sunt obligate
să asigure disponibilitatea de mijloace bănești și/sau VMS, nu mai târziu de ora prevăzută de
prezentul punct.
907 . În cazul în care dealerul primar, banca care nu are calitatea de dealer primar,
Depozitarul central sau Fondul de garantare a depozitelor nu asigură disponibilitatea de mijloace
bănești și/sau VMS, conform cerințelor punctelor 903 și 906 , operațiunile încheiate de entitatea în
cauză se vor deconta conform mecanismului DvP1. În acest caz, entitatea este obligată să asigure
disponibilitatea de VMS și/sau mijloace bănești în volum deplin, în conturile indicate la punctul
903 , nu mai târziu de ora 14:50 a datei decontării.

908 . VMS plasate la licitații pentru care nu s-a efectuat decontarea mijloacelor bănești până
la ora 15:00 vor fi anulate, iar Depozitarul central va aplica în numele Ministerului Finanțelor o
penalitate unică în mărime de 1% din suma neachitată a VMS.
Depozitarul central va aplica în numele Ministerului Finanțelor o penalitate unică în mărime
de 1% și din suma VMS pentru care nu a fost asigurată disponibilitatea în conturi pentru
răscumpărarea anticipată.
Penalitățile aplicate vor fi transferate în prima zi lucrătoare imediat următoare în contul
Ministerului Finanțelor destinat decontărilor cu VMS.
909 . Depozitarul central informează Ministerul Finanțelor despre suma VMS pentru care nu
a fost efectuată plata, sau care nu au fost disponibile în conturi pentru răscumpărare anticipată.
9010 . Decontarea tranzacțiilor încheiate în E-bond system se efectuează conform
mecanismului DvP1, la data decontării indicată în ordinul de transfer introdus în sistemul
Depozitarului central de către participanții la tranzacție.”;
55) La punctul 100, litera a) după cuvântul „emise” se completează cu cuvintele „și
decontate”;
56) La punctul 115, textul „ , zilnic,” și cuvântul „medii” se exclud, iar după textul
„secundară,” se completează cu textul „încheiate în E-Bond system,”;
57) Anexa nr.1:
a) punctul 1.1, după cuvintele „piața primară” se completează cu textul „ , răscumpărării
anticipate”;
b) la punctul 1.2, cuvintele „plasare a” și „pe piața primară” se exclud;
c) punctul 2.3.1, după cuvintele „piața primară” se completează cu textul „ , răscumpărare a
anticipată”;
d) la punctul 2.7, cifrele „86” se substituie cu cifrele „902 ”;
e) punctul 2.8, după cuvintele „licitațiilor de vânzare” se completează cu cuvintele „și
răscumpărarea anticipată”;
f) punctul 3.1 se completează cu textul „ , precum și între deținătorii de VMS și emitent la
răscumpărarea anticipată a VMS”;
g) punctul 3.5, după textul „cu VMS” se completează cu cuvintele „pe piața secundară”,
cuvintele „de către toți dealerii primari” se exclud, iar între paranteze se completează cu textul „și
a celor de răscumpărare anticipată a VMS”;
h) la punctul 3.8, cuvintele „vânzare a” se exclud, cuvintele „privind plasarea” se substituie
cu cuvintele „de anunț al licitațiilor de”, iar cuvintele „licitațiilor precedente” se substituie cu
cuvintele „ultimelor două licitații”;
i) punctul 3.9, după textul „clienților)” se completează cu textul „/ordinele clienților de
vânzare a VMS la licitațiile de răscumpărare anticipată”;
j) punctul 3.10, după textul „a VMS” se completează cu cuvintele „la licitații”, textul
„anexa nr.8” se substituie cu textul „anexele nr.8 și nr.8 1 ” și se completează cu cuvintele „și să nu
le execute eronat”;
k) la punctul 3.12, cuvântul „pe” se substituie cu cuvântul „în”;
l) punctul 3.14 se abrogă;
m) punctul 3.16, după cuvintele „piața secundară” se completează cu textul „ , perfectate în
conformitate cu procedurile proprii, prevăzute la punctul 19 subpunctul 8) din regulament”;
n) la punctul 3.17, cuvântul „fax” se substituie cu cuvântul „e-mail”, iar cuvântul
„comunicație” se substituie cu cuvântul „comunicare”;
o) la punctul 3.20, cuvintele „plasare a” se exclud;
p) punctul 3.28, după cuvintele „piața primară” se completează cu textul „ , răscumpărare a
anticipată”;
q) punctul 3.29, după cuvântul „primară” se completează cu textul „/răscumpărar ea
anticipată”;
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r) punctul 3.30, după cuvântul „cumpărare” se completează cu textul „/ vânzare”;
s) la punctul 4.1, cuvântul „reziliat” se substituie cu cuvântul „rezoluționat”;
t) punctul 4.2 se completează cu textul „ , selectat de către client”;
u) din punctul 4.3, prima propoziție se exclude;
58) La Anexa nr.2, cuvintele „plasare a valorilor” se substituie cu cuvântul „valori”;
59) La Anexa nr.4, textul „Condițiilor de plasare, circulație și răscumpărare a OS cu
dobânda” se substituie cu textul „Instrucțiunii cu privire la plasarea, tranzacționarea şi
răscumpărarea obligațiunilor de stat cu dobândă”;
60) Se completează cu Anexa nr.41 cu următorul cuprins:
„Anexa nr.41
la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea
valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont
MINISTERUL FINANŢELOR
COMUNICAT
privind răscumpărarea anticipată a valorilor mobiliare de stat
Ministerul Finanțelor anunță răscumpărarea anticipată a valorilor mobiliare de stat cu codul ISIN
__________ în sumă de _________ lei.
(în cifre)

Valorile mobiliare de stat vor fi răscumpărate la licitația, care se va desfășura la Banca Naţională a
Moldovei la „__” ________20__.
Ofertele de vânzare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepționate de Banca Naţională a Moldovei
de la dealerii primari autorizați să participe la licitațiile de vânzare a valorilor mobiliare de stat emise în
formă de înscriere în cont.
Ordinele clienților (investitorilor) de vânzare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepționate de către
dealerii primari autorizați de Ministerul Finanțelor.
ELEMENTELE RĂSCUMPĂRĂRII ANTICIPATE A
VALORILOR MOBILIARE DE STAT

Tipul
VMS

Maturitatea
reziduală

1

2

Codul
ISIN
3

Data
emisiunii
inițiale

Volumul
indicativ al
răscumpărării
(mil. lei)

Condițiile de
răscumpărare

4

5

6

Dobânda
acumulată
pentru
una VMS
(lei)
7

Data
răscumpărării
anticipate
(decontării)
8

Persoana responsabilă a Ministerului Finanțelor
_____________________________________
(funcția, numele, prenumele) ”;
61) Se completează cu Anexa nr.61 cu următorul cuprins:
„Anexa nr.61
la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea
valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont
Banca Naţională a Moldovei

DECIZIE
cu privire la alocarea în cadrul răscumpărării anticipate a valorilor mobiliare de stat
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova stabilește parametrii de răscumpărare anticipată a valorilor
mobiliare de stat la licitația din ______________, după cum urmează:
Codul ISIN

Prețul maxim acceptat

Volumul VMS adjudecat la
valoarea nominală, total (lei)

1

2

3

Persoana responsabilă a Ministerului Finanțelor

______________________________________
(funcția, numele, prenumele) ”;
62) Se completează cu Anexa nr.81 cu următorul cuprins:
„Anexa nr.81
la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea
valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont
Dealerul primar _________________________
Adresa sediului _________________________
Telefon ________________________________
Fax ____________________________________
ORDIN DE VÂNZARE A VALORILOR MOBILIARE DE STAT
Data licitației ___________________________________________
Termenul de circulație sau codul ISIN ________________________
Numărul ordinului ________________________________________
Data şi ora recepționării ordinului ___________________________
Prețul propus pentru sesiunea competitivă

Cantitatea VMS (unități)

Total

INVESTITORUL:
Numele, prenumele _____________________________________
(se indică în cazul persoanelor fizice)

Denumirea ___________________________________________
(se indică în cazul persoanelor juridice)

Adresa sediului / domiciliului ______________________
Telefon de contact _____________________________
Numărul contului bancar _________________________
Banca _______________________________________
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Pentru persoana juridică: ___________________________________
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Pentru persoana fizică: _____________________________
(numele, prenumele, semnătura) ”;
63) Anexa nr.9:
a) la punctul 3:
tabelul va avea următorul cuprins:
Maturitate * (ani)
Coeficient

0 - 1,99
1

2,00 - 3,99
2

4,00 - 5,99 6,00 - 7,99 8,00 - 9,99 10,00 ≤
3
4
5
6

la ultima propoziție textul „3 luni” se substituie cu textul „1 lună”;
b) la punctul 4, subpunctul 2) după cuvântul „valoarea” se completează cu cuvântul
„nominală”, se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
„Transferul VMS în contul omnibus efectuat în cazul stabilit la punctul 631 din regula me nt
nu este calificat ca tranzacție de vânzare-cumpărare pe piața secundară, respectiv nu se va lua în
considerație la întocmirea evaluării performanței dealerilor primari pe piața secundară.”;
c) punctul 5:
la subpunctul 1), cuvintele „mediu și” se exclud;
la subpunctele 1) și 2), litera c) se completează cu cuvântul „ponderate”;
d) la punctul 6 litera f), textul „de 3% în cadrul unui tip de VMS nu vor primi niciun punct
la tipul respectiv” se substituie cu textul „decât valoarea minimă stabilită, conform punctului 21
subpunctul 5) din regulament, nu vor primi niciun punct”;
e) la punctul 7 subpunctul 2):
litera a), după cuvântul „clienți” se completează cu textul „ , în special nerezidenți”;
litera c), după textul „piața VMS” se completează cu textul „ , inclusiv”, iar cuvinte le
„privind plasarea” se substituie cu cuvintele „de anunț al licitațiilor de”;
f) la punctul 10, cuvintele „Rezultatele evaluării anuale sunt publicate” se substituie cu
cuvintele „Clasamentul anual al dealerilor primari este publicat”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de trei luni de la data publicăr ii
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președintele
Comitetului executiv

Octavian ARMAȘU

Chișinău, 23 septembrie 2021,
Nr.190.

