
 

 

PROIECT 

COMITETUL EXECUTIV 

AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI 
 

H O T Ă R Â R E A 

 

Nr. ___ din "__"__________2021 

 

Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă 

electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al 

Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019 

 

 

 

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), 44 și 47 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), art.84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Tabelul 1 din Anexa nr. 1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă 

electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii 

Naționale a Moldovei nr. 245/2019, se modifică după cum urmează: 

1) la rândul 13, în coloana „Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele 

incluse în instanță” 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 R. Moldova, 2019, nr. 360-366 art. 

2048)”; 

2) la rândul 15, în coloana „Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele 

incluse în instanță” după textul „prudențiale” se completează cu textul „ , aprobată prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279/2011 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2011, nr.216-221)”; 

3) rândul 39 se exclude; 

4) se completează cu rândurile 79-81 cu următorul conținut:  

 

 



 

 

„ 
79 COREP COR_CVA CoRep CVA trimestrial băncile 

licențiate 

Portal 

SIRBNM 

Instrucțiunea cu privire la prezentarea 

de către bănci a rapoartelor COREP în 

scopuri de supraveghere (anexa nr. 
10¹). 

C 25.00 – Riscul de ajustare a 

evaluării creditului (CVA).  

80 COREP COR_LCR CoRep LCR lunar băncile 

licențiate 

Portal 

SIRBNM 

Instrucțiunea cu privire la prezentarea 

de către bănci a rapoartelor COREP în 

scopuri de supraveghere (anexa nr.12) 

C 72.00 – Acoperirea necesarului 

de lichiditate – active lichide 

C 73.00 – Acoperirea necesarului 

de lichiditate – ieșiri 

C 74.00 – Acoperirea necesarului 

de lichiditate – intrări 

C 75.00 – Acoperirea necesarului 

de lichiditate – swap-uri pe garanții 

reale 

C 76.00 – Acoperirea necesarului 

de lichiditate – calcule 

81 COREP COR_LR CoRep LR trimestrial băncile 

licențiate 

Portal 

SIRBNM 

Instrucțiunea cu privire la prezentarea 

de către bănci a rapoartelor COREP în 

scopuri de supraveghere (anexa nr.10²) 

C47.00: Calculul indicatorului 

efectului de levier (LRCalc):  

C40.00: Tratamentul alternativ al 

indicatorului de măsurare a 

expunerii (LR1); 

C41.00: Elemente bilanțiere și 

extrabilanțiere – Defalcarea 

suplimentară a expunerilor (LR2); 

C42.00: Definiția alternativă a 

capitalului (LR3); 

C43.00: Defalcarea componentelor 

indicatorului de măsurare a 

expunerii utilizat pentru calcularea 

indicatorului efectului de levier 

(LR4); 

C44.00: Informații generale (LR5). 

”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 


