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Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II, 2014 conform MBP6 
 

Precizări generale 
 
Începând cu trimestrul I, 2014, a fost acceptat standardul metodologic internaţional privind 

elaborarea balanţei de plăţi ce se bazează pe recomandările Manualului FMI Balanţa de plăţi şi poziţia 
investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (MBP6). Necesitatea actualizării cadrului metodologic al 
statisticilor sectorului extern a fost determinată de evoluţiile economice şi financiare mondiale, de 
experienţa acumulată de statisticieni şi de cerinţele utilizatorilor. Totodată, normele metodologice 
stipulate în MBP6 vin să asigure reconcilierea statisticilor balanţei de plăţi şi altor conturi 
macroeconomice: statisticilor conturilor naţionale (SCN), statisticilor monetare şi financiare, statisticii 
finanţelor guvernamentale.  

Banca Naţională a Moldovei a lansat proiectul de elaborare a balanţei de plăţi în baza cerinţelor 
metodologice noi conform MBP6 pentru anul 2014 începând cu indicatorii pentru trimestrul I, raportați 
către FMI în august 2014, în continuare urmând diseminarea în termenele prevăzute de Standardele 
Speciale de Diseminare a Datelor (SSDD). 

Astfel, pentru trimestrele I şi II ale anului 2014 au fost compilate două variante ale balanţei de plăţi: 
• conform cerințelor MBP5 - pentru utilizatorii interni şi publicată pe pagina WEB cu 

comentariile de rigoare; 
• conform noilor cerinţe ale MBP6 - pentru raportare oficială către FMI și diseminare, 

suplimentar celei conform MBP5, în țară, inclusiv prin publicarea pe pagina WEB a BNM  - 
anexele 1 şi 2 și anexele 3.1 –3.14, ce conțin tabelele comparative ale conturilor balanței de 
plăți compilate conform cerințelor MBP5 și MBP6. 

În acest scop, s-au analizat sursele de date primare existente, s-au ajustat metodele de prelucrare 
conform cerinţelor noi, s-au utilizat surse noi de date pentru a acoperi necesităţile producerii indicatorilor 
incluşi în balanţa de plăţi, au fost precizate metodele de calcul pentru unele articole elaborate anterior. 

Trecerea la noile standarde metodologice în domeniul statisticilor privind balanţa de plăţi presupune 
modificări importante ce pot avea un impact semnificativ în ceea ce priveşte interpretarea datelor de către 
utilizatori. 

Aceste modificări înregistrate în balanţa de plăţi pot fi grupate  în două categorii:  
1. Modificări conceptuale ce ţin de: 

• aplicarea unor principii noi de elaborare a articolelor: 
1. investiţiile directe sunt înregistrate în baza activelor şi pasivelor faţă de principiul 

direcţional utilizat în MBP5, iar în componentele standard se clasifică în funcţie de 
natura relaţiei între participanții grupului de investiții directe (investitorul direct, 
întreprinderea cu investiţii directe, filiale ale acestora și alte entități înrudite); 

2. fluxurile la instrumentele financiare sunt înregistrate agregat în bază netă; 
3. împrumuturile sunt înregistrare în bază de plăţi reale (în MBP5 plăţile erau 

reflectate conform orarului, principiu rămas în vigoare pentru înregistrarea 
dobânzilor la împrumuturi în contul  venituri primare); 

4. arieratele la deservirea împrumuturilor nu se înregistrează separat, ci sunt incluse la 
articolul împrumuturi; 

• introducerea de noi articole; 
• cerinţe noi la structurarea articolelor atât prin detaliere suplimentară, cât şi prin 

recombinarea acestora; 
• înregistrarea unor componente ale balanţei de plăţi ca articole informative; 
• introducerea unei noi clasificări a sectoarelor instituţionale conciliate cu SCN şi alte statistici 

macroeconomice:  
1. banca centrală; 
2. administraţia publică; 
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3. societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale;  
4. alte sectoare: 

1. alte societăţi financiare; 
2. societăţi nefinanciare; 
3. gospodăriile populaţiei; 
4. instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.  

2. Modificări privind forma de prezentare ce ţin de schimbarea denumirilor, metodei de calcul a 
agregatelor, semnelor la prezentarea indicatorilor (tabelul 1). 
 

Tabelul 1. Schimbări preconizate conform noii metodologii MBP6  
Nr. d/o Denumiri MBP6 MBP5 

1. Tranzacţiile din contul 
curent şi de capital 

Tranzacţiile pe credit şi debit sunt înregistrate 
cu semnul plus 

Tranzacţiile pe credit sunt înregistrate cu 
semnul plus, iar pe debit cu semnul minus 

2. Tranzacţiile din contul 
financiar 

Fluxurile financiare sunt prezentate în bază 
netă pentru fiecare instrument: procurarea 

netă de active financiare şi acumularea netă 

de angajamente 

Fluxurile financiare sunt prezentate 
desfăşurat pe credit şi debit: active 

financiare şi pasive financiare 

 
3. Contul financiar Forma de prezentare: procurarea netă de 

active financiare / acumularea netă de 

angajamente / net 

• procurarea netă de active financiare -  
creştere de active financiare minus 
scădere de active financiare; 

• acumularea netă de angajamente - 
creştere de pasive minus scădere de 
pasive financiare; 

• net - procurarea netă de active financiare 
minus acumularea netă de angajamente 

Forma de prezentare: credit/debit/sold 

4. Contul financiar Atât creşterea activelor financiare cât şi a 
pasivelor financiare este înregistrată cu 
semnul plus (pozitivă), iar diminuarea 
activelor financiare şi pasivelor financiare -  
cu semnul minus (negativă) 

Creşterea activelor financiare şi diminuarea 
pasivelor financiare este înregistrată cu 
semnul minus (negativă), iar diminuarea 
activelor financiare şi creşterea pasivelor 
financiare - cu semnul plus (pozitivă) 

5. Contul financiar Netul din MBP6 va avea semn opus faţă de 
MBP5, dar aceeaşi semnificaţie economică 

 

6. Soldul contului curent şi 
de capital 

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de 
finanţare (soldul contului curent şi de capital) 

Soldul contului curent este arătat separat,  la 
fel ca și soldul contului de capital şi 
financiar. 

7. Soldul contului financiar Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de 
finanţare (soldul contului financiar) 

Soldul contului financiar 

8. Soldul contului financiar Este calculat ca diferenţă dintre modificările 
la creanţe şi modificările la angajamente 

Este calculat ca sumă modificărilor la 
creanţe şi modificărilor la angajamente 

9. Conceptul de echilibrare 
a balanţei de plăţi  

Soldul contului curent şi de capital 
conceptual este egal cu soldul contului 
financiar (pentru a atinge egalitatea se 

introduce articolul „erori şi omisiuni nete”) 

Soldul contului curent este egal conceptual 
cu soldul contului de capital şi financiar cu 
semn opus (pentru a atinge egalitatea se 

introduce articolul „erori şi omisiuni nete”) 
10. Erori şi omisiuni nete Se calculează ca diferenţă dintre soldul 

contului financiar şi soldul contului curent şi 
de capital 

Se calculează ca diferenţă dintre soldul 
contului curent şi soldul contului de capital 
şi financiar  

11. Contul curent Venituri Venituri primare 
12. Contul curent Transferuri curente Venituri secundare 
13. Finanţarea excepţională Cuprinde doar tranzacţiile care duc la 

modificarea activelor oficiale de rezervă 
În afară de tranzacţiile care duc la 
modificarea activelor oficiale de rezervă se 
includ şi arieratele la serviciul datoriei 
externe ale agenţilor economici din alte 
sectoare şi datoria istorică pentru importul 
de resurse energetice 
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Modificările ce ţin de fiecare articol în parte sunt expuse în continuare.  
Contul curent – bunuri:  

1. se elimină din statistica comerţului internaţional cu bunuri valoarea bunurilor care trec 
frontiera, dar nu îşi schimbă proprietarul (bunuri pentru prelucrare, identificate după natura 
tranzacţiei) şi valoarea reparaţiilor de bunuri;  

2. se adaugă valoarea bunurilor care îşi schimbă proprietarul, dar nu trec frontiera (exporturi 
nete de mărfuri negociate peste hotare); 

3. separat se înregistrează reexporturile (informativ), adică bunurile produse în alte economii şi 
importate anterior, care sunt apoi exportate fără vreo transformare substanţială, ele constituind 
o parte semnificativă a exporturilor ţării noastre. 

Contul curent – servicii:  

1. se adaugă serviciile de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor - servicii de 
prelucrare a materiei prime ce aparţine altora şi serviciile de întreţinere şi de reparaţii;  

2. se introduc serviciile de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) care constau din 
acea parte din dobândă care reprezintă costul implicit al intermedierii financiare (în MBP5 nu 
era determinată separat de dobândă şi era inclusă la venituri);  

3. se prezintă separat serviciile poştale şi de curier;  
4. se reflectă o prezentare suplimentară la călătorii personale şi de afaceri, a serviciilor de 

cazare, de alimentaţie publică, altele; 
5. cheltuielile pentru materiale de construcţie locale ale întreprinderilor de construcţii 

nerezidente se includ la servicii de construcţii (MBP5 – alte servicii de afaceri); 
Contul curent – venituri primare (în MBP5-venituri):  

1. veniturile din investiţii urmează clasificarea funcţională, astfel veniturile din active de rezervă 
se identifică separat (în BPM5 erau incluse la venituri din alte investiţii şi la venituri din 
investiţii de portofoliu, în funcţie de instrumentul din compoziția rezervelor); 

2. veniturile din investiţii directe se împart după tipul relaţiei de investiţie; 
3. veniturile din alte participaţii la capital (cu excepţia celor din investiţii directe şi de portofoliu) 

se includ la venituri din alte investiţii; 
4. veniturile din dobânzi se ajustează în aşa fel, încât să reflecte dobânda pură, având în vedere 

că partea componentă SIFIM este inclusă la servicii financiare. 
Contul curent – venituri secundare (în MBP5 - transferuri curente):  

1. impozitele pe producţie şi pe importuri se includ la venituri primare;  
2. asistenţa tehnică ce face parte din/sau este legată de proiecte capitale cu caracter investițional 

(nu era în mod explicit definit în MBP5) se exclude și se înregistrează ca transfer de capital la 
contul de capital; 

3. se introduce noţiunea de transferuri personale, care este mai amplă decât transferurile 
angajaţilor, deoarece ea include toate transferurile între persoane fizice, nu doar cele ale 
migranţilor economici angajaţi în străinătate şi consideraţi rezidenţi acolo. 

Contul de capital: 

1. moştenirile cu valoare mare sunt tratate ca transferuri de capital şi nu ca transferuri curente; 
2. se introduce o regulă convenţională pentru a se face distincţia între casarea şi anularea 

datoriei; 
3. averea personală, activele financiare şi angajamentele persoanelor ce-şi schimbă rezidenţa nu 

mai sunt înregistrate ca transferuri de capital (au fost excluse transferurile migranţilor din 
balanţa de plăţi). 

Contul financiar - investiţii directe: 

1. investițiile directe sunt prezentate în baza activelor și pasivelor, spre deosebire de principiul 
direcțional din BPM5.  

2. în componentele standard, investițiile directe se clasifică în funcție de natura relației între 
investitor și unitatea ce primește investiția. Astfel, la articolul "Investitorul direct în 
întreprinderea de investiții directe" economia raportoare a investitorului direct înregistrează 
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activele investitorului direct, iar economia raportoare a întreprinderii de investiții directe 
înregistrează angajamentele (oglindă) întreprinderii de investiții directe.  

3. la articolul "Întreprinderea de investiții directe în investitorul său direct" (investiție inversă) 
economia raportoare a întreprinderii de investiții directe înregistrează activele întreprinderii 
de investiții directe, iar economia raportoare a investitorului direct înregistrează 
angajamentele investitorului direct.  

4. poziţia alt capital (credite mamă-fiică din MBP5) este redenumită instrumente de datorie  în 
MBP6; 

5. tragerile şi rambursările la împrumuturi de la investitorii străini direcţi, care sunt societăţi 
financiare, altele de cât societăți de depozitare nu se mai înregistrează la investiţii directe ca 
în MBP5, ci la alte investiţii;  

6. datoriile între anumite tipuri de instituţii financiare înrudite se includ la investiţii directe. 
Contul financiar - investiţii de portofoliu şi derivate financiare: 

1. profiturile reinvestite ale fondurilor de investiţii se înregistrează ca tranzacţii ale balanţei de 
plăţi (MBP5 presupunea includerea acestor profituri reinvestite numai în poziţia 
investiţională internaţională, ca modificări din reevaluare); 

2. instrumentele financiare sunt prezentate pe termene de scadenţă (termen scurt şi termen lung) 
după maturitatea iniţială. 

Contul financiar – alte investiţii: 

1. instrumentele sunt prezentate pe scadenţe (termen scurt şi termen lung); 
2. ajustările pentru credite comerciale nu se aplică bunurilor pentru prelucrare care, potrivit 

MBP6, se elimină de la bunuri; 
3. se modifică articolul valută şi depozite - procurarea netă de active financiare – alte sectoare - 

societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populaţiei cu ajustarea intrărilor de mijloace provenite din comerţul cu mărfuri 
negociate peste hotare şi de la serviciile de prelucrare a materiei prime ce aparţine altora; 

4. împrumuturile sunt înregistrate după principiul plăţii conform graficului, astfel că arieratele la 
dobândă şi principal sunt incluse în articolul împrumuturi şi nu în articolul alte pasive 
conform MBP5 (arieratele la dobândă se înregistrează pe credit, iar la principal – pe debit). 
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Analiza balanței de plăți 
 

Contul curent (tabelul 2) calculat conform MBP6 pentru trimestrul II a atins un deficit de 72.82 
mil. USD și 125.22 mil. USD pentru trimestrul I, 2014 (faţă de 18.68 mil. USD şi 126.01 mil. USD 
respectiv pentru trimestrele II şi I, 2014 după MBP5), modificările înregistrate după noua metodologie 
afectând toate părţile componente ale contului curent (bunuri, servicii, venituri primare, venituri 
secundare).  

Faţă de trimestrul I, 2014, deficitul de cont curent în trimestrul II s-a micşorat cu 41.8 la sută, ca 
urmare a majorării surplusurilor înregistrate de balanţa veniturilor primare (cu 35.8 la sută) şi a veniturilor 
secundare (cu 30.2 la sută). Excedentul înregistrat la balanţa serviciilor (26.62 mil. USD) a contribuit şi el 
la diminuarea soldului deficitar al contului curent. 
 

Tabelul 2. Contul curent şi contul de capital - agregate principale  (mil. USD) 

MBP5   MBP6-date experimentale 

 
Tr.I 
2014 

Tr.II 
2014 

 
Tr.I 
2014 

Tr.II 
2014 

CONTUL CURENT -126.01 -18.68 CONTUL CURENT -125.22 -72.82 
   BUNURI -621.26 -710.78    BUNURI -646.33 -743.45 
      export (FOB) 574.51 604.00       export (FOB) 448.64 453.03 

                  din care: reexport 99.19 103.34 

      import (FOB) -1,195.77 
-

1,314.78 
      import (FOB) 1,094.97 1,196.48 

  SERVICII -4.56 -13.82    SERVICII 33.58 26.62 

      export    215.75 244.80       export    256.96 289.13 

      import   -220.31 -258.62       import   223.38 262.51 

   VENITURI 164.40 223.63     VENITURI PRIMARE 164.44 223.31 
    credit 226.55 313.46     credit 225.87 312.56 

    debit -62.15 -89.83     debit 61.43 89.25 

  TRANSFERURI CURENTE 335.41 482.29   VENITURI  SECUNDARE 323.09 420.70 
    credit 368.31 521.24     credit 355.15 458.72 

    debit -32.90 -38.95     debit 32.06 38.02 

 CONTUL DE CAPITAL -11.28 -14.42 CONTUL DE CAPITAL 1.59 47.65 

   credit 2.75 4.50     credit 15.62 66.57 

    debit -14.03 -18.92     debit 14.03 18.92 

   
CAPACITATEA NETĂ (+)/ NECESARUL  
NET(-) DE FINANŢARE (contul curent şi 
de capital) 

-123.63 -25.17 

 
Balanţa comercială - bunuri a înregistrat un deficit de 743.45 mil. USD (710.78 mil. USD 

conform MBP5), în creştere cu 15.0 la sută faţă de trimestrul I, 2014.  
Conform MBP6 componența articolului Bunuri s-a schimbat comparativ cu MBP5, și cu statistica 

comerţului internaţional, produsă şi diseminată de BNS ca urmare a modificărilor la : 
Exporturi : (i) din exporturile de bunuri se exclude valoarea bunurilor după prelucrare; (ii) se 

adaugă valoarea exporturilor nete de bunuri negociate peste hotare; (iii) înformativ sunt reflectate 
reexporturile; (iv) se exclud reparațiile de bunuri. 

Importuri : (i) din importurile de bunuri se exclude valoarea bunurilor pentru prelucrare; (ii) se 
exclud reparațiile de bunuri. 

Exporturile au însumat 453.03 mil. USD (604.00 mil. USD după MBP5). Reexporturile, care deţin o 
pondere semnificativă (23 la sută în mărfuri generale) au crescut cu 0.1 p.p. comparativ cu trimestrul  I, 
2014. 

Importurile (FOB) au constituit 1,196.48 mil. USD (-1,314.78 mil. USD – MBP5).  
 



 
Banca Naţională a Moldovei 

2 octombrie 2014 
Pagina 6 din 11 

 

• Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md • 
• Tel. (373 22) 409 006 • Fax (373 22) 220 591 •  

ş 

Tabelul 3. Balanţa comercială  - agregate principale                                                         (mil. USD) 
MBP5   MBP6 - date experimentale 

 Tr. I, 2014 Tr. II, 2014  Tr. I, 2014 Tr. II, 2014 

Bunuri în balanţa de plăţi -621.26 -710.78 Bunuri în balanţa de plăţi -646.33 -743.45 

   export 574.51 604.00    export 448.64 453.03 
   import -1,195.77 -1,314.78    import 1,094.97 1,196.48 

Mărfuri generale  -661.56 -661.56 
Mărfuri generale în baza balanţei 

de plăţi  
-661.30 -748.05 

  export 426.43 440.21    export 433.65 448.42 
                       din care: reexport (credit) 99.19 103.34 

   import -1,088.34 -1,189.40    import 1,094.95 1,196.47 
Bunuri din statistica 

comerţului exterior* 
-625.01 -711.44 

Bunuri din statistica comerţului 

exterior* 
-625.01 -711.44 

   export 432.32 443.97    export 432.32 443.97 

   import -1057.33 -1155.41    import 1057.33 1155.41 
Ajustări -36.90 -36.90 Ajustări -36.90 -37.75 

   export -5.89 -3.76    export -5.89 -3.76 
   import -31.01 -33.99    import 31.01 33.99 
            din care:                    din care:        
     comerţ persoane fizice -28.51 -29.06      comerţ persoane fizice -28.51 -29.06 

           export 2.50 2.85            export 2.50 2.85 
           import -31.01 -31.91            import 31.01 31.91 
     procurări în magazinele 
duty-free -8.39 -6.61      procurări în magazinele duty-free -8.39 -6.61 

           export -8.39 -6.61            export -8.39 -6.61 
           import                import     
     alte ajustări 0.00 -2.08      alte ajustări 0.00 2.08 
           export                export     

           import   -2.08            import   2.08 

Bunuri pentru prelucrare 41.55 39.76       

   export 140.39 155.35       
   import -98.84 -115.59       

Reparaţii de bunuri -1.79 -2.50       
   export 0.17 0.21       
   import -1.96 -2.71       
Bunuri procurate în porturi de 

către cărăuşi 
0.61 1.14   0.61 1.14 

   export 7.22 8.21   7.22 8.21 
   import -6.61 -7.07   6.61 7.07 
Aur nemonetar 0.28 0.01 Aur nemonetar 0.28 0.01 

   export 0.30 0.02    export 0.30 0.02 

   import -0.02 -0.01    import 0.02 0.01 

   
          Exporturi nete de mărfuri 

negociate peste hotare (credit) 
14.69 4.59 

   
             procurări de mărfuri 

negociate peste hotare (exporturi 

negative) 

-99.73 -37.85 

   
             vânzări de mărfuri negociate 

peste hotare (credit) 
114.42 42.44 

* Date din statistica comerţului internaţional, produsă şi diseminată de BNS 

 
Articolul reparaţii de bunuri, exclus din componența bunurilor, se reflectă la contul servicii cu 

denumirea servicii de reparații și întreținere completat cu întreținerea echipamentului de transport, care 
conform MBP5 se reflecta la alte servicii de transport. 
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Serviciile (tabelul 4 şi anexele 3.3-3.4) au înregistrat un excedent de 26.62 mil. USD, modificându-
se semnificativ faţă de cel calculat după MBP5 (-13.82 mil. USD) în special pe seama majorării 
exporturilor cu 18.1 la sută. Aceasta se datorează faptului că după MBP6 în cadrul serviciilor a apărut un 
nou articol: servicii de prelucrare a materiei prime ce aparţine altora, pentru calcularea căruia s-a 
prelucrat informație suplimentară din baza de date vamală. Acest articol a influenţat semnificativ balanţa 
serviciilor, înregistrând un excedent de 43.09 mil. USD (în trimestrul I, 2014 - a fost 40.53 mil. USD). În 
totalul exporturilor de servicii internaţionale, serviciile de prelucrare a materiei prime ce aparţine altora 
deţin o pondere de 15.1 la sută (în trimestrul I, 2014 – 15.9 la sută). 
 

Tabelul 4. Balanţa serviciilor  - agregate principale                                                         (mil. USD) 
MBP5   MBP6 - date experimentale 

 Tr. I 2014 Tr. II 2014  Tr. I 2014 Tr. II 2014 

Servicii -4.56 -13.82 Servicii 33.58 26.62 
   export 215.75 244.80    export 256.96 289.13 

   import -220.31 -258.62    import 223.38 262.51 

   
    Servicii de prelucrare a materiei prime ce  
aparţine altora 

40.53 43.09 

                  credit 40.91 43.78 

                     debit 0.38 0.69 

        Servicii de reparaţii şi întreţinere -1.79 -2.50 
                  credit 0.17 0.21 

                  debit 1.96 2.71 

    Servicii de transport -0.65 0.13     Transport 1.65 2.40 
               credit 87.26 95.76                credit 91.08 99.56 

               debit -87.91 -95.63                debit 89.43 97.16 

     Călătorii -29.04 -38.63      Călătorii -29.04 -38.63 
       credit 45.06 58.41        credit 45.06 58.41 

       debit -74.10 -97.04        debit 74.10 97.04 

     Servicii financiare -0.30 -0.42      Servicii financiare -0.90 -0.57 
       credit 1.46 1.27        credit 1.59 1.61 

       debit -1.76 -1.69        debit 2.49 2.18 

   
           Servicii financiare facturate explicit și 

altele   
-0.30 -0.42 

                  credit 1.46 1.27 

                 debit 1.76 1.69 

   
            Servicii de intermediere financiară 
indirect măsurate (SIFIM) 

-0.60 -0.15 

                   credit 0.13 0.34 

                   debit 0.73 0.49 

     Alte 25.43 25.10      Alte 23.13 22.83 
       credit 81.97 89.36        credit 78.15 85.56 

       debit -56.54 -64.26        debit 55.02 62.73 

 
Serviciile financiare cuprind un nou articol: servicii de intermediere financiară indirect măsurate 

(SIFIM) care constau din acea parte din dobândă care reprezintă costul implicit al intermedierii financiare. 
În MBP5, valoarea SIFIM nu era calculată separat de dobândă - se includea la venituri, pe când în MBP6 
se calculează  pentru împrumuturile oferite şi depozitele acceptate de către instituţiile financiare. Astfel 
valoarea dobânzilor se împarte în dobândă pură (inclusă la venituri primare) şi SIFIM (inclus la servicii). 
Aceste servicii indirect măsurate se referă doar la activitatea băncilor licenţiate (BL) (export) sau la 
activitatea băncilor străine (import) şi se calculează printr-un algoritm care măsoară diferenţa dintre 
dobânda efectivă şi dobânda pură – estimată pe baza unei rate a dobânzii de referinţă.   

În articolul servicii au avut loc şi un șir modificări ce ţin de reclasificarea unor componente şi de 
prezentarea unor articole cu detalierea suplimentară.  

Veniturile primare (MBP5 – venituri) (tabelul 2 şi anexele 3.5-3.6) au înregistrat un sold de 
223.31 mil. USD, care nu diferă semnificativ de cel calculat conform MBP5 (223.63 mil. USD). De 
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menţionat prezentarea separată a veniturilor din active de rezervă, care au însumat 6.71 mil. USD (în 
trimestrul I, 2014 – 6.98 mil. USD), conform MBP5 erau incluse la venituri din alte investiţii şi la venituri 
din investiţii de portofoliu (în funcţie de instrumentul din compoziția rezervelor).    

Valoarea veniturilor din alte investiţii a fost înregistrată cu separarea SIFIM: în trimestrul II, 2014- 
14.87 mil. USD, iar în trimestrul I, 2014 – 14.27 mil. USD. Informativ însă se prezintă şi cifra totală 
înainte de excluderea SIFIM. În  contul venituri primare sunt arătate dobânzile cu şi fără SIFIM, iar 
valoarea SIFIM se înregistrează la servicii. Informativ se reflectă și valoarea veniturilor până la 
evidențierea SIFIM. Articolul alte venituri primare mai cuprinde şi impozite pe producţie şi pe importuri,  
reclasificat de la contul transferuri curente - MBP5. 

Veniturile secundare (MBP5 – transferuri curente) (tabelul 2 şi anexele 3.7-3.8) în trimestrul II au 
însumat un excedent de 420.70 mil. USD, comparativ cu 323.09 mil. USD în trimestrul I (482.29 mil. 
USD și 335.41 mil. USD, respectiv pentru tr. II și I - conform MBP5). Schimbarea majoră ţine de 
transferarea unei sume considerabile (12.87 mil. USD în trimestrul I, 2014 şi 62.07 mil. USD în trimestrul 
II, 2014) de la venituri secundare la contul de capital (proiecte investiționale) şi redistribuirea unor sume 
între sectoare instituţionale (de la alte sectoare la administraţia publică).  

Contul de capital (tabelul 2 şi anexele 3.9-3.10) a înregistrat un excedent de 47.65 mil. USD (în 
trimestrul I, 2014 soldul excedentar era de 1.59 mil. USD) faţă de deficitul înregistrat conform MBP 5 (-
11.28 mil. USD în trimestrul I și -14.42 mil. USD în trimestrul II). În special, aceste modificări sunt 
legate de excluderea din contul de capital a transferurilor migranţilor şi a transferării din contul venituri 
secundare a asistenţei tehnice legate de proiecte investiţionale.  

 

Conform noii metodologii se calculează indicatorul „capacitatea netă(+) / necesarul net (-) de 

finanţare (soldul contului curent şi de capital)” ca sumă a soldului contului curent şi contului de 
capital, care trebuie să fie egal cu soldul contului financiar. Această egalitate este practic irealizabilă 
statistic, de aceea se introduce articolul erori şi omisiuni nete calculat ca diferenţa dintre „capacitatea 

netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul contului financiar)” şi „capacitatea netă (+) / 

necesarul net (-) de finanţare (soldul contului curent şi de capital)” (tabelul 5).  
 

„Capacitatea netă(+) / necesarul net (-) de finanţare” (soldul contului financiar) a înregistrat o 
valoare de  -77.36 mil. USD (77.36 în MBP5), ceea ce reprezintă conform MBP6 o necesitate de finanţare 
externă egală cu diferenţa dintre modificarea activelor şi modificarea angajamentelor.  

Toate articolele contului financiar după MBP6 (tabelul 5 şi anexele 3.11-3.12) au fost prezentate în 
valoare netă ca diferenţa dintre  procurarea netă de active financiare şi acumularea netă de angajamente. 
De asemenea, a fost introdusă gruparea pe sectoare instituţionale şi termene de scadenţă (excepţie 
articolul investiții directe). S-au schimbat denumirile unor articole, a avut loc regruparea (reclasificarea) 
unor părţi componente, a fost modificată însăşi esenţa indicatorilor compilaţi, au fost introduse detalieri 
suplimentare. 

Investiţiile de portofoliu şi derivatele financiare nu au înregistrat schimbări față de prezentarea 
conform MBP5, fiind doar prezentate suplimentar sectorial și pe termeni de scadenţă 

Investiţiile directe sunt prezentate in baza activelor si pasivelor, spre deosebire de principiul 
direcţional prevăzut de BPM5, iar în componentele standard se introduce clasificarea lor in funcţie de 
natura relaţiei intre investitor si unitatea ce primeşte investiţia. Schimbări metodologice majore ţin şi de 
structura articolului investiţii directe, astfel că datoriile istorice pentru resurse energetice importate 
anterior se înregistrează conform MBP6 la investiţii directe (întreprinderea respectivă fiind cu capital 
străin) şi nu la alte angajamente. 

Astfel investiţiile directe au însumat în trimestrul I, 2014 o valoare netă de -123.23 mil. USD, cea ce 
arată că fluxurile de angajamente au crescut cu 122.67 mil. USD și fluxurile de creanţe s-au micșorat cu 
0.56 mil. USD. În trimestrul  II, 2014 investiţiile directe au înregistrat o valoare netă de 1.74 mil. USD, ce 
prezintă  creșterea fluxurilor de creanţe cu 4.80 mil. USD și creșterea fluxurilor de angajamente cu 3.06 
mil. USD.  

. 
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Tabelul 5. Contul financiar  - agregate principale (mil. USD) 
MBP5   MBP6 

 
Tr. I 
2014 

Tr. II 
2014 

 
Tr. I 
2014 

Tr. II 
2014 

CONTUL DE CAPITAL  -11.28 -14.42 CONTUL DE CAPITAL  1.59 47.65 

     
Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de 
finanţare (soldul conturilor curent şi de capital ) 

-123.63 -25.17 

CONTUL  FINANCIAR  114.23 77.36 
Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de 
finanţare (soldul contului financiar) 

-114.23 -77.36 

CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR 102.95 62.94    

INVESTIŢII DIRECTE 12.32 53.12    

      peste hotare -3.57 -5.46    

      în economia naţională 15.89 58.58    

   INVESTIŢII DIRECTE -123.23 1.74 

         procurarea netă de active financiare -0.56 4.80 

         acumularea netă de angajamente 122.67 3.06 

INVESTIŢII de PORTOFOLIU 5.05 4.15        INVESTIŢII de PORTOFOLIU  -5.05 -4.15 

      Active 1.86 -0.14       procurarea netă de active financiare -1.86 0.14 

      Pasive 3.19 4.29       acumularea netă de angajamente 3.19 4.29 

DERIVATE FINANCIARE, net 0.19 -0.11 
DERIVATE FINANCIARE  (altele decât 
rezervele) şi opţiuni de procurare a acţiunilor de 
către angajaţi  

-0.19 0.11 

   -0.11       procurarea netă de active financiare   0.11 

        Derivate financiare, pasive 0.19         acumularea netă de angajamente 0.19   

ALTE INVESTIŢII 0.18 34.76 ALTE INVESTIŢII  110.73 -89.62 

      Active -157.04 16.80       procurarea netă de active financiare 157.04 -16.80 

      Pasive 157.22 17.96       acumularea netă de angajamente 46.31 72.82 

     
               
VALUTĂ şi DEPOZITE   

78.46 -28.59 

 VALUTĂ şi DEPOZITE - active -155.20 -8.07       procurarea netă de active financiare 155.20 8.07 

 VALUTĂ şi DEPOZITE - pasive 76.74 36.66       acumularea netă de angajamente 76.74 36.66 

     ÎMPRUMUTURI -11.33 -0.74 
 ÎMPRUMUTURI - active 0.03 2.66       procurarea netă de active financiare -0.03 -2.66 

     
                   Societăţi financiare, exclusiv banca 

centrală 
-0.04 2.60 

                        Alte sectoare 0.01 -5.26 

 ÎMPRUMUTURI - pasive 4.77 -8.08       acumularea netă de angajamente 11.30 -1.92 
        Autorităţi monetare -6.87 -6.72                    Banca centrală  -6.87 -6.72 

        Sector bancar -8.84 -8.95 
                   Societăți de depozitare, cu excepţia  

băncii centrale 
-8.84 11.55 

        Sector guvernamental 4.43 40.03                    Administrația publică 4.43 40.03 

        Alte sectoare 16.05 -32.44                    Alte sectoare 22.58 21.02 

     CREDITE COMERCIALE şi AVANSURI   41.23 -61.29 
CREDITE COMERCIALE - active -1.87 22.21       procurarea netă de active financiare 1.87 -22.21 

CREDITE COMERCIALE - pasive -39.36 39.08       acumularea netă de angajamente -39.36 39.08 

     ALTE CREANŢE / ANGAJAMENTE - alte  2.37 1.00 
        ALTE PASIVE 115.07 -49.70       acumularea netă de angajamente -2.37 -1.00 

    ACTIVE de REZERVĂ 96.49 -14.56 ACTIVE de REZERVĂ (FR) -96.49 14.56 

ERORI şi OMISIUNI 23.06 -44.26 ERORI şi OMISIUNI NETE 9.40 -52.20 

   Informaţii suplimentare     

  9.55   Arierate neincluse în finanţarea excepţională 9.55 11.88 
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Schimbările metodologice majore ţin de structura articolului investiţii directe - acumularea netă de 
angajamente - instrumente de datorii - investitorul direct în întreprinderea cu investiţii directe (MBP5 – 
investiţii directe în economia naţională – alt capital – alte sectoare - angajamente faţă de investitorii 
străini) unde pe credit s-au înregistrat suplimentar două componente: modificarea datoriilor pentru gaz 
natural şi arieratele la dobândă la împrumuturile de la investitorul străin direct, iar de pe debit au fost 
excluse arieratele la principal (MBP5 - arieratele se reflectau la articolul alte investiţii-alte active / pasive 
– altele). Ca urmare, la articolul alte creanţe / angajamente – altele, sectorul societăţi nefinanciare, 
gospodăriile populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (MBP6) au 
rămas înregistrate  (pe termen lung) doar alte datorii pentru alte resurse energetice (electricitate). De la 
articolul investiţii directe – acumularea netă de angajamente - instrumente de datori - investitorul direct 
în întreprinderea cu investiţii directe au fost excluse (de pe credit şi de pe debit) şi reflectate la alte 
investiţii – acumularea netă de angajamente – împrumuturi - societăţi de depozitare, cu excepţia  băncii 
centrale,  toate tragerile şi rambursările împrumuturilor agenţilor economici din sectorul respectiv. 

Alte investiții în trimestrul II al anului 2014 au înregistrat un flux net de -89.62 mil. USD (-16.80 
mil. USD la procurarea netă de active financiare şi 72.82 mil. USD la acumularea netă de angajamente) 
ce indică  intrări nete de mijloace financiare. În trimestrul I 2014 fluxul net a constituit +110.73 mil. USD 
(157.04 mil. USD la procurarea netă de active financiare şi 46.31 mil. USD la acumularea netă de 
angajamente) ce reprezintă ieșiri nete de mijloace financiare. Comparativ cu indicatorii din balanța de 
plăți conform MBP5 (157.22 mil. USD în tr. I 2014 și 17.96 mil. USD)  au avut loc modificări valorice 
semnificative, reflectarea semnului, însă rămâne aceiași  „+” la creștere și „-” la micșorare. La 
angajamente, ca urmare a cerințelor noi metodologice s-au modificat împrumuturile, care în trimestrul I 
au înregistrat micşorări nete de 11.33 mil. USD (creşteri nete de 4.77 mil. USD conform MBP5), iar în 
trimestrul II micşorări nete de 0.74 mil. USD (conform MBP5 – micşorări nete de 8.08 mil. USD).  Alte 
angajamente conform MBP6 au înscris micşorări nete de 2.37 mil. USD şi de 1.00 mil. USD respectiv în 
trimestrele I şi II, iar după MBP5, creşteri nete de 115.07 mil. USD (trimestrul I, 2014) şi micşorări nete 
de 49.7 mil. USD (în trimestrul II, 2014). Celelalte componente de angajamente în formă de alte investiții   
nu au suferit schimbări, fiind prezentate doar cu detalieri suplimentare.  

Activele în formă de alte investiţii au aceleaşi valori conform MBP6 ca şi după MBP5, doar se 
reflectă cu semn diferit, unde  „+” arată creștere, iar „-” micșorare. 

Conform MBP6, finanţarea excepţională (tabelul 3.7, anexa 3.8) reflectă tranzacțiile efectuate de 
către autorități în scopul susţinerii balanţei de plăţi ce presupun asigurarea plăților preconizate în cadrul 
deservirii datoriei şi tranzacții legate de susţinerea balanţei de plăţi, altele decât cele menţionate mai sus, 
toate cu impact asupra activelor oficiale de rezervă în perioadă curentă (în varianta MBP5 se includeau şi 
arieratele la serviciul datoriei externe ale agenţilor economici din alte sectoare şi modificarea datoriei 
istorice pentru importul de resurse energetice).  

Balanţa de plăţi în prezentarea analitică conform MBP6 este expusă în anexa 3, tabelul 3.8. 
Astfel, finanţarea excepţională a înregistrat în trimestrul I, 2014 o valoare de 4.31 mil. USD (grantul 

acordat de către guvernul României în sumă de 1.65 mil. USD şi împrumuturile de la Banca Mondială 
(AID) în favoarea Ministerului Finanţelor în sumă totală de 2.66 mil. USD), iar în trimestrul II, 2014 a 
însumat 78.07 mil. USD (granturi interguvernamentale – 47.84 mil. USD, împrumuturi guvernamentale 
pentru susţinerea bugetului – 30.23 mil. USD). 

  
Materialele privind compilarea balanţei de plăţi pentru trimestrele I şi II ale anului 2014 conform 

noilor standarde metodologice sunt prezentate în anexe: 
• Anexa 1 - balanţa de plăţi a Republicii Moldova (viziune standard) conform cerinţelor MBP6.  
• Anexa 2 - viziunea analitică a balanţei de plăţi a Republicii Moldova conform cerinţelor 

MBP6. 
• Anexele 3.1 –3.14 - prezentare comparativă pentru două balanţe de plăţi (conform MBP5 şi 

MBP6) la nivel de articol pentru fiecare subcont.  
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Surse externe de informare şi alte link-uri utile: 
• FMI – Manualul Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională (BPM6) 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm); 
• FMI – Manualul Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională (BPM5) 
(http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman5.htm); 
• Matricea de tranziţie de la MBP5 la MBP6 elaborată de FMI 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/matrix.pdf); 

• FMI – Manualul de statistică monetară şi financiară 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/mfs/manual/) 

• FMI – întrebări frecvente legate de trecerea de la standardele BPM5 la cele BPM6 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bpm6faq.pdf); 

• OECD – metodologie privind investiţia străină directă BD4 
(http://www.oecd.org/fr/daf/inv/statistiquesetanalysesdelinvestissement/fdibenchmarkdefinition.ht
m) 

• ONU – Sistemul conturilor naţionale SCN 2008  
(http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp); 

• Banca Centrală Europeană - metodologia statistică şi procesul de implementare a MBP6,  
coordonat la nivel european (http://www.ecb.europa.eu/stats/external/bpm6/html/index.en.html); 

• Eurostat - procesul de implementare a normelor metodologice MBP6, coordonat la nivel 
european  (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/esa_2010/introduction) ; 

• Banca Centrală Europeană – (Buletinul lunar al BCE, august 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ANEXE conform MBP6:

Anexa 1. Balanţa de plăţi a Republicii Moldova pentru trimestrele I şi II, 2014 conform MBP6

Anexa 2. Sinteza balanţei de plăţi a Republicii Moldova în prezentare analitică pentru trimestrele I şi 

II, 2014 conform MBP6
Anexa 3. Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II 2014 - tabele comparative conform MBP 5 şi MBP 

Tabelul 3.1. Balanţa comercială pentru trimestrul I, 2014                                                          

Tabelul 3.2. Balanţa comercială pentru trimestrul II, 2014    

Tabelul 3.3. Servicii internaţionale pentru trimestrul I, 2014                                 

Tabelul 3.4. Servicii internaţionale pentru trimestrul II, 2014                                 

Tabelul 3.5. Venituri primare pentru trimestrul I, 2014                                       

Tabelul 3.6. Venituri primare pentru trimestrul II, 2014                                 

Tabelul 3.7. Venituri secundare pentru trimestrul I, 2014                                

Tabelul 3.8. Venituri secundare pentru trimestrul II, 2014                                  

Tabelul 3.9. Contul de capital pentru trimestrul I, 2014                          

Tabelul 3.10. Contul de capital pentru trimestrul II, 2014                           

Tabelul 3.11. Contul financiar pentru trimestrul I, 2014                      

Tabelul 3.11.1. Finanţarea excepţională - trimestrul I, 2014                        

Tabelul 3.12. Contul financiar pentru trimestrul II, 2014                     

Tabelul 3.12.11 Finanţarea excepţională - trimestrul II, 2014                        

Tabelul 3.13. Prezentarea analitică a balanţei de plăţi pentru trimestrul I 2014

Tabelul 3.14. Prezentarea analitică a  balanţei de plăţi pentru trimestrul II 2014



Anexa 1. Balanța de plăți a Republicii Moldova pentru trimestrul I și II, 2014 conform MBP6

(milioane USD)
Tr. I 2014 Tr. II 2014

Cont curent -125.22 -72.82
    credit 1286.62 1513.44
    debit 1411.84 1586.26
  Bunuri şi servicii -612.75 -716.83
       credit 705.60 742.16
       debit 1318.35 1458.99
   Bunuri -646.33 -743.45
        credit 448.64 453.03
        debit 1094.97 1196.48
        Mărfuri generale în baza balanţei de plăţi   -661.30 -748.05
           credit 433.65 448.42
           debit 1094.95 1196.47
           din care: reexport (crédit) 99.19 103.34
        Exporturi nete de mărfuri negociate peste hotare (credit) 14.69 4.59
       Procurări de mărfuri negociate peste hotare (exporturi negative) -99.73 -37.85

       Vânzări de mărfuri negociate peste hotare (credit) 114.42 42.44
        Aur nemonetar 0.28 0.01
           credit 0.30 0.02
           debit 0.02 0.01
Servicii 33.58 26.62
       credit 256.96 289.13
       debit 223.38 262.51
      Servicii de prelucrare a materiei prime ce  aparţine altora 40.53 43.09
           credit 40.91 43.78
            debit 0.38 0.69
            Bunuri prelucrate în economia naţională – bunuri expediate pentru transformare (Ct), 

bunuri primite după transformare (Dt)

           credit 139.29 155.10
            debit 98.47 114.92

          Bunuri prelucrate peste hotare - bunuri expediate pentru transformare (Ct), bunuri primite 

după transformare (Dt)

           credit 1.10 0.25
            debit 0.37 0.67
     Servicii de întreţinere şi de reparaţii -1.79 -2.50
           credit 0.17 0.21
            debit 1.96 2.71
    Transport 1.65 2.40
           credit 91.08 99.56
            debit 89.43 97.16
         Pentru toate tipurile de transport n.a. n.a.
           Pasageri -1.28 -7.82
             credit 15.98 21.91
             debit 17.26 29.73
           Mărfuri 1.40 9.57
             credit 61.24 62.99
             debit 59.84 53.42
            Alte -0.77 -1.62
             credit 10.04 10.86
             debit 10.81 12.48
        Transport maritim -3.94 -4.62
           credit 1.28 1.33
            debit 5.22 5.95
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            Mărfuri -3.83 -4.29
               credit 0.96 0.95
                debit 4.79 5.24
            Alte -0.11 -0.33
               credit 0.32 0.38
                debit 0.43 0.71
        Transport aerian 3.34 -7.03
           credit 26.35 30.84
           debit 23.01 37.87
           Pasageri -1.27 -8.27
               credit 13.30 18.91
                debit 14.57 27.18
           Mărfuri 4.33 3.11
               credit 5.63 4.37
                debit 1.30 1.26
            Alte 0.28 -1.87
               credit 7.42 7.56
                debit 7.14 9.43
       Alte tipuri de transport -0.05 11.78
            credit 59.63 63.59
            debit 59.68 51.81
            Pasageri -0.01 0.45
               credit 2.68 3.00
                debit 2.69 2.55
              Mărfuri 0.90 10.75
               credit 54.65 57.67
                debit 53.75 46.92
              Alte -0.94 0.58
               credit 2.30 2.92
                debit 3.24 2.34
    Servicii poştale şi de curier 2.30 2.27
           credit 3.82 3.80
           debit 1.52 1.53
    Călătorii -29.04 -38.63
           credit 45.06 58.41
            debit 74.10 97.04
            De afaceri -22.63 -33.58
               credit 13.06 17.43
                debit 35.69 51.01

                Achiziţionarea de bunuri şi servicii de către lucrătorii de frontieră, sezonieri şi alţi 

lucrători temporari -24.34 -33.82
                     credit 2.56 3.57
                     debit 26.90 37.39
                Altele 1.71 0.24
                   credit 10.50 13.86
                   debit 8.79 13.62
             Personale -6.41 -5.05
               credit 32.00 40.98
                debit 38.41 46.03
                Servicii medicale 0.44 0.59
                    credit 3.65 4.31
                    debit 3.21 3.72
                Servicii de învățământ -10.83 -9.76
                    credit 5.35 7.10
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                    debit 16.18 16.86
                Altele 3.98 4.12
                    credit 23.00 29.57
                    debit 19.02 25.45
    Construcţii 0.49 -3.13
           credit 1.49 1.14
            debit 1.00 4.27
      Construcţii peste hotare 1.49 1.14
              credit 1.49 1.14
      Construcţii în economia naţională -1.00 -4.27
               debit 1.00 4.27
    Servicii de asigurare şi pensii -0.68 -0.28
           credit 0.29 0.17
            debit 0.97 0.45
        Asigurări directe -0.65 -0.24
              credit 0.28 0.17
               debit 0.93 0.41
      Reasigurări -0.02 -0.03
               debit 0.02 0.03
        Servicii auxiliare de asigurare -0.01 -0.01
              credit 0.01 0.00
               debit 0.02 0.01
    Servicii financiare -0.90 -0.57
           credit 1.59 1.61
            debit 2.49 2.18
    Servicii financiare facturate explicit și altele  -0.30 -0.42
        Credit 1.46 1.27
        Debit 1.76 1.69
       Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) -0.60 -0.15
           credit 0.13 0.34
            debit 0.73 0.49
    Taxe pentru folosirea proprietăţii intelectuale n.c.a  -3.99 -3.85
           credit 1.41 2.10
            debit 5.40 5.95
    Servicii de telecomunicaţii, de informatică şi informaţionale 22.80 26.51
           credit 42.96 47.95
            debit 20.16 21.44
         Servicii de telecomunicaţii 16.89 18.30
           credit 25.86 29.96
            debit 8.97 11.66
        Servicii de informatică 3.78 6.41
           credit 13.39 14.41
            debit 9.61 8.00
        Servicii de informare 2.13 1.80
           credit 3.71 3.58
            debit 1.58 1.78
    Alte servicii de afaceri 8.22 4.15
           credit 23.71 24.56
            debit 15.49 20.41
           Servicii de cercetare şi dezvoltare 0.49 -0.22
                credit 0.57 0.27
                debit 0.08 0.49
         Servicii profesionale şi de consultanţă în management 3.25 3.53
                credit 13.18 14.13
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                debit 9.93 10.60
        Servicii tehnice, legate de comerț şi alte servicii de afaceri 4.48 0.84
                credit 9.96 10.16
                debit 5.48 9.32
   Servicii personale, culturale şi de recreare 0.21 -0.15
           credit 0.63 0.48
            debit 0.42 0.63
             Servicii audiovizuale şi aferente lor 0.21 -0.15
              credit 0.63 0.48
              debit 0.42 0.63
    Bunuri şi servicii ale administrației publice n.c.a  -3.92 -0.42
           credit 7.66 9.16
            debit 11.58 9.58
Venituri primare 164.44 223.31
       credit 225.87 312.56
       debit 61.43 89.25
    Compensare pentru muncă 199.54 285.52
       credit 214.80 301.25
       debit 15.26 15.73
    Venituri din investiţii -34.56 -61.74
       credit 11.75 12.21
       debit 46.31 73.95
       Venituri din investiţii directe -26.58 -48.61
              credit 0.83 2.36
              debit 27.41 50.97
           Venituri din titluri de participare şi din participaţii în fonduri de investiţii -24.05 -46.26
               credit 0.61 2.17
               debit 24.66 48.43
               Dividende şi retrageri din veniturile quasi-corporaţiilor -13.21 -31.00
                 credit 0.61 2.17
                  debit 13.82 33.17
                  Investitorul direct în întreprinderea de investiţii directe -13.21 -31.00
                        credit 0.61 2.17
                        debit 13.82 33.17
             Venituri reinvestite -10.84 -15.26
               Credit n.a. n.a.
               debit 10.84 15.26
              Dobânzi -2.53 -2.35
                  credit 0.22 0.19
                  debit 2.75 2.54
                 Investitorul direct în întreprinderea de investiţii directe -2.53 -2.35
                    credit 0.22 0.19
                    debit 2.75 2.54
        Informativ: dobânzi, inclusiv SIFIM -2.53 -2.35
           Credit 0.22 0.19
            Debit 2.75 2.54
    Venituri din investiţii de portofoliu -0.69 -4.97
              credit 0.11 0.26
              debit 0.80 5.23
        Venituri din titluri de participare şi din participaţii în fonduri de investiţii -0.69 -4.97
               credit 0.11 0.26
               debit 0.80 5.23
                Dividende la titluri de participare fără participaţii în fonduri de investiţii -0.69 -4.97
                    credit 0.11 0.26
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                    debit 0.80 5.23
    Venituri din alte investiţii -14.27 -14.87
              credit 3.83 2.88
              debit 18.10 17.75
          Dobânzi -14.27 -14.87
             credit 3.83 2.88
             debit 18.10 17.75
              informativ: dobânzi, inclusiv SIFIM -14.85 -15.02
                  Credit 3.83 2.88
                  debit 18.68 17.90
     Active de rezervă: (credit) 6.98 6.71
                 Dobânzi (credit) 6.98 6.71
     Alte venituri primare -0.54 -0.47
       credit -0.68 -0.90
       debit -0.14 -0.43
       Impozite pe producţie şi pe importuri -0.54 -0.47
             credit -0.68 -0.90
             debit -0.14 -0.43
Venituri secundare 323.09 420.70
       credit 355.15 458.72
       debit 32.06 38.02
       Administraţia publică 38.63 60.26
            credit 40.04 61.88
            debit 1.41 1.62
           Impozite curente pe venit, patrimoniu, etc.  (credit) 0.64 0.48
          Contribuţii sociale (credit) 1.02 1.07
          Beneficii sociale (debit) 0.04 0.04
          Cooperarea internaţională curentă 25.66 43.46
              credit 26.95 44.99
               debit 1.29 1.53
          Transferuri curente diverse 11.35 15.29
              credit 11.43 15.34
               debit 0.08 0.05
      Societăți financiare, societăți nefinanciare, gospodăriile populației şi instituții fără scop lucrativ în 284.46 360.44
            credit 315.11 396.84
            debit 30.65 36.40
            Transferuri personale (transferuri curente între gospodăriile rezidente şi nerezidente) 198.77 260.88
              credit 214.99 277.54
               debit 16.22 16.66
              din care: transferurile angajaților  173.54 212.57
                  credit 183.55 222.12
                 debit 10.01 9.55
           Alte transferuri curente 85.69 99.56
              credit 100.12 119.30
               debit 14.43 19.74
             Impozite curente pe venit, patrimoniu, etc.(debit) 0.00 0.05
            Contribuţii sociale 0.00 -0.02
                 Debit 0.00 0.02
            Beneficii sociale 0.37 0.37
                 credit 0.37 0.37
           Prime nete de asigurare (cu excepţia asigurărilor de viaţă) 1.00 2.77
              credit 1.42 2.95
               debit 0.42 0.18
            Cooperarea internaţională curentă 30.20 38.31
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              credit 30.99 38.99
               debit 0.79 0.68
           Transferuri curente diverse 54.12 58.18
                 credit 67.34 76.99
                 debit 13.22 18.81
Contul de capital 1.59 47.65
       credit 15.62 66.57
       debit 14.03 18.92
       Achiziţionarea brută (debit) / disponibilizarea brută (credit) a activelor nefinanciare neproduse 0.10 0.00
            Credit 0.10
      Transferuri de capital 1.49 47.65
            credit 15.52 66.57
            debit 14.03 18.92
            Administraţia publică 12.87 62.07
              credit 12.87 62.07
              Alte transferuri de capital 12.87 62.07
                 credit 12.87 62.07
           Societăți financiare, societăți nefinanciare, gospodăriile populației şi instituții fără scop -11.38 -14.42
            credit 2.65 4.50
            debit 14.03 18.92
            Alte transferuri de capital -11.38 -14.42
                 credit 2.65 4.50
                  Debit 14.03 18.92

Capacitatea netă (+)/ necesarul net (-) de finanţare (soldul contului curent şi de capital ) -123.63 -25.17

Capacitatea netă (+)/ necesarul net (-) de finanţare (soldul contului financiar )
-114.23 -77.36

 Investiţii directe -123.23 1.74

  Procurarea netă de active financiare -0.56 4.80

    Acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii 3.02 5.00

       Acţiuni şi participaţii, altele decât reinvestirea veniturilor 3.02 5.00

            Investitorul direct în întreprinderea cu investiţii directe 3.02 5.00

     Instrumente de datorie -3.58 -0.20
            Investitorul direct în întreprinderea cu investiţii directe 0.55 0.46
           Întreprinderea cu investiţii directe în investitorul său direct (investiţie inversă) -4.13 -0.66

  Acumularea netă de angajamente 122.67 3.06
     Acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii 46.90 81.73
          Acţiuni şi participaţii, altele decât reinvestirea veniturilor 36.06 66.47
            Investitorul direct în întreprinderea cu investiţii directe 36.06 66.47
       Reinvestirea veniturilor 10.84 15.26

       Instrumente de datorie 75.77 -78.67
            Investitorul direct în întreprinderea cu investiţii directe 75.77 -78.67

Investiţii de portofoliu -5.05 -4.15
 Procurarea netă de active financiare -1.86 0.14
    Titluri de creanţă -1.86 0.14
        Societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale -0.25 0.14
              Pe termen lung -0.25 0.14
       Alte sectoare -1.61 0.00
              Pe termen lung -1.61 0.00
              Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituții fără scop lucrativ în serviciul -1.61 0.00
                  Pe termen lung -1.61

  Acumularea netă de angajamente 3.19 4.29
    Acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii 3.19 4.29
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       Societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale 3.09 4.29
       Alte sectoare 0.10 0.00
           Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituții fără scop lucrativ în serviciul 0.10

 Derivate financiare (altele decât rezervele) şi opţiuni de procurare a acţiunilor de către -0.19 0.11
     Societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale -0.19 0.11

   Procurarea netă de active financiare 0.00 0.11
     Societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale 0.11

   Acumularea netă de angajamente 0.19 0.00
          Societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale 0.19

 Alte investiţii 110.73 -89.62
  Procurarea netă de active financiare 157.04 -16.80
  Acumularea netă de angajamente 46.31 72.82
        Valută şi depozite 78.46 -28.59
             Procurarea netă de active financiare 155.20 8.07
               Societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale 105.27 34.76
                      Pe termen scurt 105.27 34.76
                  Alte sectoare 49.93 -26.69
                      Pe termen scurt 49.93 -26.69
                     Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituții fără scop lucrativ în serviciul 49.93 -26.69
                           Pe termen scurt 49.93 -26.69

              Acumularea netă de angajamente 76.74 36.66
               Societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale 76.74 36.66
                      Pe termen scurt 76.74 36.66

          Împrumuturi -11.33 -0.74
             Procurarea netă de active financiare -0.03 -2.66
               Societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale -0.04 2.60
                      Pe termen lung -0.04 2.60
                  Alte sectoare 0.01 -5.26
                      Pe termen scurt 0.01 -0.53
                      Pe termen lung 0.00 -4.73
                    Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituții fără scop lucrativ în serviciul 0.01 -5.26
                           Pe termen scurt 0.01 -0.53
                           Pe termen lung 0.00 -4.73

              Acumularea netă de angajamente 11.30 -1.92
                Banca centrală -6.87 -6.72
                   Credite şi împrumuturi de la FMI (altele decît revervele) -6.87 -6.72
               Societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale -8.84 -8.95
                      Pe termen scurt 6.17
                      Pe termen lung -8.84 -15.12
                 Administraţia publică 4.43 40.03
                      Altele pe termen lung 4.43 40.03
                  Alte sectoare 22.58 -26.28
                      Pe termen scurt 1.75 -22.99
                      Pe termen lung 20.83 -3.29
                      Alte societăţi financiare -3.27 0.60
                           Pe termen lung -3.27 0.60
                    Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituții fără scop lucrativ în serviciul 25.85 -26.88
                           Pe termen scurt 1.75 -22.99
                           Pe termen lung 24.10 -3.89

       Credite comerciale şi avansuri 41.23 -61.29
           Procurarea netă de active financiare 1.87 -22.21
                  Alte sectoare 1.87 -22.21
                      Pe termen scurt 1.87 -22.21
                      Alte societăţi financiare 0.45 0.96
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                           Pe termen scurt 0.45 0.96
                    Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituții fără scop lucrativ în serviciul 1.42 -23.17
                           Pe termen scurt 1.42 -23.17

            Acumularea netă de angajamente -39.36 39.08
                  Alte sectoare -39.36 39.08
                      Pe termen scurt -39.36 39.08
                      Pe termen lung 0.00 0.00
                      Alte societăţi financiare -1.09 -2.45
                           Pe termen scurt -1.09 -2.45
                    Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituții fără scop lucrativ în serviciul -38.27 41.53
                           Pe termen scurt -38.27 41.53

     Alte creanţe / angajamente 2.37 1.00
        Procurarea netă de active financiare 0.00 0.00
        Acumularea netă de angajamente -2.37 -1.00
               Societăţi de depozitare, cu excepţia băncii centrale -1.37 0.00
                      Pe termen scurt -1.37
                  Alte sectoare -1.00 -1.00
                      Pe termen lung -1.00 -1.00
                    Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituții fără scop lucrativ în serviciul -1.00 -1.00
                           Pe termen lung -1.00 -1.00

    Active de rezervă** -96.49 14.56
         Drepturi speciale de tragere -2.93 7.99
         Alte active de rezervă -93.56 6.57
            Valută şi depozite 11.35 -19.37
                 Creanţe faţă de autorităţi monetare -15.14 5.42
                 Creanţe faţă de alte instituţii 26.49 -24.79
            Titluri de valoare -104.91 25.94
                Titluri de creanţă -104.91 25.94
                      Pe termen lung -104.91 25.94

Erori şi omisiuni nete 9.40 -52.19

Articole informative
Finanţarea excepţională 4.31 78.07
Venituri secundare 1.65 47.84
      Alte granturi interguvernamentale 1.65 47.84
Alte investiţii - angajamente 2.66 30.23
      Alte instrumente de datorie 2.66 30.23
        Administraţia publică 2.66 30.23
          Noi trageri/depozite 2.66 30.23

Informaţii suplimentare
Arierate neincluse în finanţarea excepţională 9.55 11.88

*Atât creşterea activelor financiare cât şi a angajamentelor financiare este înregistrată cu semnul 

plus (pozitivă), iar diminuarea activelor financiare şi angajamentelor financiare -  cu semnul 

minus (negativă)

**evaluate la rata zilnică 



(milioane USD)
Tr.I 2014 Tr.II 2014

 CONTUL CURENT -126.87 -120.66
          Bunuri -646.33 -743.45

          Servicii 33.58 26.62

          Venituri primare 164.44 223.31

          Venituri secundare 321.44 372.86

 CONTUL DE CAPITAL 1.59 47.65

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul conturilor curent şi capital ) -125.28 -73.01

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul contului financiar) -21.95 -68.41

           Investiţii directe -123.23 1.74
              procurarea netă de active financiare -0.56 4.80

              acumularea netă de angajamente 122.67 3.06

          Investiţii de portofoliu  -5.05 -4.15
              procurarea netă de active financiare -1.86 0.14

              acumularea netă de angajamente 3.19 4.29

          Derivate financiare (altele decât rezervele) şi opţiuni de procurare a acţiunilor de 
către angajaţi -0.19 0.11

         Alte investiţii 106.52 -66.11
              procurarea netă de active financiare 157.04 -16.80

              acumularea netă de angajamente, din care: 50.52 49.31

                  împrumuturi 15.51 -25.43
                   administrația publică 1.77 9.80

                   societăți de depozitare, cu excepţia  băncii centrale -8.84 -8.95

                     alte sectoare 22.58 -26.28

                  alte fluxuri financiare 35.01 74.74
Erori şi omisiuni nete 9.40 -52.19
BALANŢA GLOBALĂ -93.93 -56.79
     Finanţarea 93.93 56.79

             Împrumutul de la FMI (acumularea netă de angajamente) -6.87 -6.72

            Modificarea activelor de rezervă** (procurarea netă de active financiare) -96.49 14.56
             Finanţarea excepţională: 4.31 78.07
                 Venituri secundare - granturi interguvernamentale 1.65 47.84

                 Alte investiţii  2.66 30.23

             împrumuturi guvernamentale pentru susţinerea balanţei de plăţi ( acumularea de 
angajamente)

2.66 30.23

*Atât creşterea activelor financiare cât şi a angajamentelor financiare este înregistrată cu 
semnul plus (pozitivă), iar diminuarea activelor financiare şi angajamentelor financiare -  cu 
semnul minus (negativă)

**evaluate la rata zilnică

Anexa 2. Sinteza balanţei de plăţi a Republicii Moldova în prezentare analitică pentru trimestrele I 

şi II, 2014 conform MBP6



  (mil. USD)
BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

Bunuri în balanţa de plăţi -621.26 -646.33 Bunuri în balanţa de plăţi
   export 574.51 448.64    export
   import -1195.77 1094.97    import

Mărfuri generale -661.56 -661.30 Mărfuri generale în baza balanţei de plăţi                  
  export 426.43 433.65    export

99.19                  din care: reexport (credit)
   import -1088.34 1094.95    import

Bunuri din statistica comerţului exterior -625.01 -625.01

   export 432.32 432.32

   import -1057.33 1057.33

Ajustări -36.90 -36.90

   export -5.89 -5.89

   import -31.01 31.01

Bunuri pentru prelucrare 41.55

   export 140.39
   import -98.84

Reparaţii de bunuri -1.79

   export 0.17
   import -1.96

Bunuri procurate în porturi de către cărăuşi 0.61 0.61

   export 7.22 7.22

   import -6.61 6.61

Aur nemonetar 0.28 0.28 Aur nemonetar

   export 0.30 0.30    export
   import -0.02 0.02    import

14.69
          Exporturi nete de mărfuri negociate peste 
hotare (credit)

-99.73

             procurări de mărfuri negociate peste hotare 
(exporturi negative)

114.42

             vânzări de mărfuri negociate peste hotare 
(credit)

Anexa 3. Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II 2014 - tabele comparative conform MBP 5 şi 

MBP 6  

Tabelul 3.1. Balanţa comercială pentru trimestrul I, 2014                                                          



Tabelul 3.2. Balanţa comercială pentru trimestrul II, 2014    

BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

Bunuri în balanţa de plăţi -710.78 -743.45 Bunuri în balanţa de plăţi

   export 604.00 453.03    export

   import -1314.78 1196.48    import

Mărfuri generale -661.56 -748.05 Mărfuri generale în baza balanţei de plăţi                  

  export 440.21 448.42    export

103.34                  din care: reexport (credit)

   import -1189.40 1196.47    import

Bunuri din statistica comerţului exterior -711.44 -711.44

   export 443.97 443.97

   import -1155.41 1155.41

Ajustări -36.90 -37.75

   export -3.76 -3.76

   import -33.99 33.99

Bunuri pentru prelucrare 39.76

   export 155.35

   import -115.59

Reparaţii de bunuri -2.50

   export 0.21

   import -2.71

Bunuri procurate în porturi de către cărăuşi 1.14 1.14

   export 8.21 8.21

   import -7.07 7.07

Aur nemonetar 0.01 0.01 Aur nemonetar

   export 0.02 0.02    export

   import -0.01 0.01    import

4.59
          Exporturi nete de mărfuri negociate peste 

hotare (credit)

-37.85

             procurări de mărfuri negociate peste hotare 

(exporturi negative)

42.44

             vânzări de mărfuri negociate peste hotare 

(credit)

Anexa 3. Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II 2014 - tabele comparative conform MBP 5 şi 

MBP 6  

                                                        (mil. USD)



Tabelul 3.3. Servicii internaţionale pentru trimestrul I, 2014                                 
(mil. USD)

BPM5 BPM5 BPM6 BPM6
 Servicii -4.56 33.58  Servicii
      export   215.75 256.96       export   

      import  -220.31 223.38       import  

         din care:          din care:

40.53
    Servicii de prelucrare a materiei prime ce  
aparţine altora

40.91                credit

0.38                debit

-1.79      Servicii de reparaţii şi întreţinere
0.17                credit

1.96                debit

    Servicii de transport -0.65 1.65     Transport
              credit 87.26 91.08                credit

              debit -87.91 89.43                debit

     transport de pasageri -1.28 -1.28       pasageri
               credit 15.98 15.98                credit
               debit -17.26 17.26                debit
     transport de mărfuri 1.40 3.70       mărfuri
               credit 61.24 65.06                credit
               debit -59.84 61.36                debit

2.30               din care: servicii poştale şi de curier

3.82                   credit
1.52                  debit

     auxiliar şi alte servicii -0.77 -0.77         alte 
               credit 10.04 10.04                credit
               debit -10.81 10.81                debit

     Călătorii -29.04 -29.04      Călătorii
            credit 45.06 45.06        Credit
            debit -74.10 74.10        Debit
Călătorii de afaceri -22.63 -22.63       De afaceri

               credit 13.06 13.06                credit

               debit -35.69 35.69                debit

         din care:          din care:

          Cheltuielile muncitorilor sezonieri şi de 

frontieră
-24.34 -24.34

              achiziţionarea de bunuri şi servicii de către 

muncitorii sezonieri şi de frontieră

               credit 2.56 2.56                credit
               debit -26.90 26.90                debit
Călătorii personale -6.41 -6.41       Personale

               credit 32.00 32.00                credit

               debit -38.41 38.41                debit

         din care:          din care:

           Cheltuieli de tratament 0.44 0.44            servicii medicale
             credit 3.65 3.65                credit
             debit -3.21 3.21                debit
           Cheltuieli de instruire -10.83 -10.83             servicii de învățământ
             credit 5.35 5.35                credit
             debit -16.18 16.18                debit

     Servicii de construcţii 0.49 0.49      Construcţii
            credit 1.49 1.49        credit
            debit -1.00 1.00        debit

     Servicii de asigurări -0.68 -0.68      Servicii de asigurare şi pensii
            credit 0.29 0.29        credit
            debit -0.97 0.97        debit

     Servicii financiare -0.30 -0.90      Servicii financiare
            credit 1.46 1.59        credit
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MBP 6  



BPM5 BPM5 BPM6 BPM6
            debit -1.76 2.49        debit

-0.30            Servicii financiare facturate explicit și altele  

1.46                credit
1.76               debit

-0.60
            Servicii de intermediere financiară indirect 
măsurate (SIFIM)

0.13                 credit
0.73                 debit

     Servicii royalty şi onorarii pentru licenţe -3.99 -3.99
       Taxe pentru folosirea proprietăţii intelectuale, 
neincluse în altă parte

            credit 1.41 1.41        credit
            debit -5.40 5.40        debit

     Servicii de informatică şi informaţionale 5.91 22.80
        Servicii de telecomunicaţii, de informatică şi 
informaţionale

            credit 17.10 42.96        credit
            debit -11.19 20.16        debit

16.89           Servicii de telecomunicaţii

25.86                credit
8.97               debit

        Servicii de informatică 3.78 3.78            Servicii de informatică

          credit 13.39 13.39                credit
          debit -9.61 9.61               debit
        Servicii informaţionale (alte furnizări de 

informaţii)
2.13 2.13           Servicii de informare

          credit 3.71 3.71                credit
          debit -1.58 1.58               debit

     Servicii de comunicaţii 19.19
            credit 29.68

            debit -10.49

        Servicii poştale şi de curier 2.30

          credit 3.82

          debit -1.52

        Servicii de telecomunicaţii 16.89

          credit 25.86

          debit -8.97

     Alte servicii de afaceri 8.22 8.22      Alte servicii de afaceri
            credit 23.71 23.71        credit
            debit -15.49 15.49        debit

     Servicii personale, culturale şi de recreare 0.21 0.21      Servicii personale, culturale şi de agrement

            credit 0.63 0.63        credit
            debit -0.42 0.42        debit
     Servicii guvernamentale neincluse în altă 
parte

-3.92 -3.92
     Bunuri şi servicii guvernamentale neincluse în 
altă parte

            credit 7.66 7.66        credit
            debit -11.58 11.58        debit



Tabelul 3.4. Servicii internaţionale pentru trimestrul II, 2014                                 

(mil. USD)
BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

 Servicii -13.82 26.62  Servicii
      export   244.80 289.13       export   

      import  -258.62 262.51       import  

         din care:          din care:

43.09
    Servicii de prelucrare a materiei prime ce  aparţine 
altora

43.78                credit

0.69                debit

-2.50      Servicii de reparaţii şi întreţinere
0.21                credit

2.71                debit

    Servicii de transport 0.13 2.40     Transport
               credit 95.76 99.56                credit

               debit -95.63 97.16                debit

     transport de pasageri -7.82 -7.82       pasageri
               credit 21.91 21.91                credit
               debit -29.73 29.73                debit
     transport de mărfuri 9.57 11.84       mărfuri
               credit 62.99 66.79                credit
               debit -53.42 54.95                debit

2.27               din care: servicii poştale şi de curier
3.80                   credit
1.53                  debit

     auxiliar şi alte servicii -1.62 -1.62         alte 
               credit 10.86 10.86                credit
               debit -12.48 12.48                debit

     Călătorii -38.63 -38.63      Călătorii
            credit 58.41 58.41        Credit
            debit -97.04 97.04        Debit
Călătorii de afaceri -33.58 -33.58       De afaceri

               credit 17.43 17.43                credit

               debit -51.01 51.01                debit

         din care:          din care:

          Cheltuielile muncitorilor sezonieri şi de 

frontieră
-33.82 -33.82

              achiziţionarea de bunuri şi servicii de către 

muncitorii sezonieri şi de frontieră

               credit 3.57 3.57                credit
               debit -37.39 37.39                debit
Călătorii personale -5.05 -5.05       Personale

               credit 40.98 40.98                credit

               debit -46.03 46.03                debit

         din care:          din care:

           Cheltuieli de tratament 0.59 0.59            servicii medicale
             credit 4.31 4.31                credit
             debit -3.72 3.72                debit
           Cheltuieli de instruire -9.76 -9.76             servicii de învățământ
             credit 7.10 7.10                credit
             debit -16.86 16.86                debit

     Servicii de construcţii -3.13 -3.13      Construcţii
            credit 1.14 1.14        credit
            debit -4.27 4.27        debit

     Servicii de asigurări -0.28 -0.28      Servicii de asigurare şi pensii
            credit 0.17 0.17        credit
            debit -0.45 0.45        debit

     Servicii financiare -0.42 -0.57      Servicii financiare
            credit 1.27 1.61        credit

Anexa 3. Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II 2014 - tabele comparative conform MBP 5 şi 
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BPM5 BPM5 BPM6 BPM6
            debit -1.69 2.18        debit

-0.42            Servicii financiare facturate explicit și altele  

1.27                credit
1.69               debit

-0.15
            Servicii de intermediere financiară indirect 
măsurate (SIFIM)

0.34                 credit
0.49                 debit

     Servicii royalty şi onorarii pentru licenţe -3.85 -3.85
       Taxe pentru folosirea proprietăţii intelectuale, 
neincluse în altă parte

            credit 2.10 2.10        credit
            debit -5.95 5.95        debit

     Servicii de informatică şi informaţionale 8.21 26.51
        Servicii de telecomunicaţii, de informatică şi 
informaţionale

            credit 17.99 47.95        credit
            debit -9.78 21.44        debit

18.30           Servicii de telecomunicaţii

29.96                credit
11.66               debit

        Servicii de informatică 6.41 6.41            Servicii de informatică

             credit 14.41 14.41                credit
             debit -8.00 8.00               debit
        Servicii informaţionale (alte furnizări de 

informaţii)
1.80 1.80           Servicii de informare

             credit 3.58 3.58                credit
             debit -1.78 1.78               debit

     Servicii de comunicaţii 20.57
            credit 33.76

            debit -13.19

        Servicii poştale şi de curier 2.27

             credit 3.80

             debit -1.53

        Servicii de telecomunicaţii 18.30

             credit 29.96

             debit -11.66

     Alte servicii de afaceri 4.15 4.15      Alte servicii de afaceri
            credit 24.56 24.56        credit
            debit -20.41 20.41        debit

     Servicii personale, culturale şi de recreare -0.15 -0.15      Servicii personale, culturale şi de agrement

            credit 0.48 0.48        credit
            debit -0.63 0.63        debit
     Servicii guvernamentale neincluse în altă 
parte

-0.42 -0.42
     Bunuri şi servicii guvernamentale neincluse în altă 
parte

            credit 9.16 9.16        credit
            debit -9.58 9.58        debit



Tabelul 3.5. Venituri primare pentru trimestrul I, 2014                                       
 (mil. USD)

BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

  Venituri 164.40 164.44   Venituri primare
     credit 226.55 225.87      credit

      debit -62.15 61.43       debit

     Compensare pentru muncă 199.54 199.54      Compensare pentru muncă
         credit 214.80 214.80          credit

         debit -15.26 15.26          debit

     Venituri din investiţii -35.14 -34.56      Venituri din investiţii
         credit 11.75 11.75          credit

         debit -46.89 46.31          debit

        Venituri din investiţii directe -26.58 -26.58 Venituri din investiţii directe
            credit 0.83 0.83             credit

            debit -27.41 27.41             debit

           Venituri din titluri de participare -24.05 -24.05
             Venituri din titluri de participare şi din 
participaţii în fonduri de investiţii

                    credit 0.61 0.61                     credit

                    debit -24.66 24.66                       debit

               Dividende şi profituri distribuite ale 

filialelor
-13.21 -13.21

                Dividende şi retrageri din veniturile quasi-

corporaţiilor (D42D)

                        credit 0.61 0.61                         credit

                        debit -13.82 13.82                         debit

-13.21
                       Investitorul direct în întreprinderea cu 
investiţii directe

0.61                              credit
13.82                              debit

              Venit reinvestit şi profituri nedistribuite 

ale filialelor
10.84 10.84                  Venituri reinvestite (D43D)                    

                        credit                         credit

                        debit 10.84 -10.84                         debit

           Dobânzi -2.53 -2.53              Dobânzi (D41D)
                 credit 0.22 0.22                  credit

                 debit -2.75 2.75                  debit

-2.53
                Investitorul direct în întreprinderea cu 
investiţii directe

0.22                    credit
2.75                      debit

        Venituri din investiţii de portofoliu 5.70 -0.69 Venituri din investiţii de portofoliu
          Credit 6.50 0.11               credit

          Debit -0.80 0.80                debit

-0.69
                Venituri din titluri de participare şi din 
participaţii în fonduri de investiţii

0.11                     credit

0.80                     debit

            Dividende -0.69 -0.69
                       Dividende din titluri de participare fără 
participaţii în fonduri de investiţii (D42P)

               credit 0.11 0.11                           credit
               debit -0.80 0.80                           debit
              Bănci 0.01

                credit 0.01

              Alte sectoare -0.70

                credit 0.10

                debit -0.80

           Dobânzi 6.39

             credit 6.39

              Obligaţiuni şi alte titluri de angajamente 6.39

                credit 6.39

                 Autorităţi monetare 6.39
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                   credit 6.39

        Venituri din alte investiţii -14.26 -14.27 Venituri din alte investiţii
                credit 4.42 3.83                 credit

                debit -18.68 18.10                 debit

           Autorităţi monetare -0.06

             credit 0.59

             debit -0.65

           Sector guvernamental -3.60

             debit -3.60

           Bănci -3.36

             credit 3.58

             debit -6.94

           Alte sectoare -7.24

             credit 0.25

             debit -7.49

-14.27                 Dobânzi (D41O)
3.83                    credit

18.10                    debit

-18.68                    Informativ: Dobânzi, inclusiv SIFIM

                          credit
18.68                           debit

6.98 Venituri din active de rezervă  (credit)
6.98                  Dobânzi (D41R) (credit)

-0.54 Alte venituri primare
-0.68                  credit

-0.14                  debit

-0.54           Impozite pe producţie şi pe importuri (D2)
-0.68                       credit
-0.14                       debit



Tabelul 3.6. Venituri primare pentru trimestrul II, 2014                                 
       (mil. USD)

BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

  Venituri 223.63 223.31   Venituri primare
     credit 313.46 312.56      credit

      debit -89.83 89.25       debit

     Compensare pentru muncă 285.52 285.52      Compensare pentru muncă
         credit 301.25 301.25          credit

         debit -15.73 15.73          debit

     Venituri din investiţii -61.89 -61.74      Venituri din investiţii
         credit 12.21 12.21          credit

         debit -74.10 73.95          debit

        Venituri din investiţii directe -48.61 -48.61 Venituri din investiţii directe
         credit 2.36 2.36             credit

         debit -50.97 50.97             debit

           Venituri din titluri de participare -46.26 -46.26
             Venituri din titluri de participare şi din 
participaţii în fonduri de investiţii

                credit 2.17 2.17                     credit

                debit -48.43 48.43                       debit

               Dividende şi profituri distribuite ale 

filialelor
-31.00 -31.00

                Dividende şi retrageri din veniturile quasi-

corporaţiilor (D42D)

                    credit 2.17 2.17                         credit

                    debit -33.17 33.17                         debit

-31.00
                       Investitorul direct în întreprinderea cu 
investiţii directe

2.17                              credit
33.17                              debit

              Venit reinvestit şi profituri nedistribuite ale 

filialelor
15.26 15.26                  Venituri reinvestite (D43D)                    

                    credit                         credit

                    debit 15.26 -15.26                         debit

           Dobânzi -2.35 -2.35              Dobânzi (D41D)
                credit 0.19 0.19                  credit

                debit -2.54 2.54                  debit

-2.35
                Investitorul direct în întreprinderea cu 
investiţii directe

0.19                    credit
2.54                      debit

        Venituri din investiţii de portofoliu 1.10 -4.97 Venituri din investiţii de portofoliu
         credit 6.33 0.26               credit

         debit -5.23 5.23                debit

-4.97
                Venituri din titluri de participare şi din 
participaţii în fonduri de investiţii

0.26                     credit

5.23                     debit

            Dividende -4.97 -4.97
                       Dividende din titluri de participare 
fără participaţii în fonduri de investiţii (D42P)

              credit 0.26 0.26                           credit
              debit -5.23 5.23                           debit
              Bănci -4.84 -4.84

                credit 0.25 0.25

                debit -5.09 5.09

              Alte sectoare -0.13 -0.13

                credit 0.01 0.01
                debit -0.14 0.14
           Dobânzi 6.07

             credit 6.07

              Obligaţiuni şi alte titluri de angajamente 6.07

                credit 6.07
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                 Autorităţi monetare 6.07

                   credit 6.07

        Venituri din alte investiţii -14.38 -14.87 Venituri din alte investiţii

         credit 3.52 2.88                 credit

         debit -17.90 17.75                 debit

           Autorităţi monetare 0.01

              credit 0.64

              debit -0.63

           Sector guvernamental -4.35

             debit -4.35

           Bănci -4.78

              credit 2.56

              debit -7.34

           Alte sectoare -5.26

              credit 0.32

              debit -5.58

-14.87                 Dobânzi (D41O)

2.88                    credit

17.75                    debit

-17.75                    Informativ: Dobânzi, inclusiv SIFIM

                          credit

17.75                           debit

6.71 Venituri din active de rezervă  (credit)

6.71                  Dobânzi (D41R) (credit)

-0.47 Alte venituri primare
-0.90                  credit

-0.43                  debit

-0.47                 Impozite pe producţie şi pe importuri (D2)

-0.90                       credit
-0.43                       debit



Tabelul 3.7. Venituri secundare pentru trimestrul I, 2014                                

   (mil. USD)
BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

  Transferuri curente 335.41 323.09   Venituri secundare
     credit 368.31 355.15      credit

      debit -32.90 32.06       debit

     Guvernamentale 42.99 38.63      Administrația publică
          credit 45.09 40.04          credit

          debit -2.10 1.41          debit

0.64
         Impozite curente pe venit, patrimoniu, etc. (D5) 
(credit)

1.02          Contribuţii sociale (D61) (credit)
0.04         Beneficii sociale (D62+D63) (debit)

25.66         Cooperarea internaţională curentă (D74)

26.95           credit
         FE - Alte granturi interguvernamentale, 

credit
1.65 1.65                FE - Granturi interguvernamentale

         Altele 43.44 25.30                Altele

1.29            debit

11.35         Transferuri curente guvernamentale diverse (D75)

11.43             credit
0.08             debit

     Alte sectoare 292.42 284.46
        Societăți financiare, societăți nefinanciare, 
gospodăriile populației şi instituții fără scop lucrativ în 
serviciul gospodăriilor populației

          credit 323.22 315.11              credit

          debit -30.80 30.65              debit

198.77
             Transferuri personale (transferuri curente între 

gospodăriile populației rezidente şi nerezidente)

214.99                credit
16.22                 debit

        Transferuri efectuate de muncitori 173.54 173.54            din care: transferurile angajaţilor
                 credit 183.55 183.55                  credit
                 debit -10.01 10.01                  debit
        Alte transferuri 118.88 85.69              Alte transferuri curente

                 credit 139.67 100.12                credit
                 debit -20.79 14.43                 debit

0.37               Contribuţii (credit)/ beneficii sociale (debit) 
0.37                   credit

1.00
              Prime nete de asigurare (cu excepţia asigurărilor 
de viaţă) 

1.42                   credit
0.42                   debit 

30.20              Cooperarea internaţională curentă 
30.99                   credit

0.79                   debit 
54.12              Transferuri curente diverse 
67.34                   credit
13.22                   debit 
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Tabelul 3.8. Venituri secundare pentru trimestrul II, 2014                                  
 (mil. USD)

BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

  Transferuri curente 482.29 420.70   Venituri secundare
     credit 521.24 458.72      credit

      debit -38.95 38.02       debit

     Guvernamentale 102.73 60.26      Administrația publică
          credit 105.36 61.88          credit

          debit -2.63 1.62          debit

0.48          Impozite curente pe venit, patrimoniu, etc. (credit)
1.07          Contribuţii sociale  (credit)
0.04         Beneficii sociale  (debit)

43.46         Cooperarea internaţională curentă 

44.99           credit
         FE - Alte granturi interguvernamentale, 

credit
47.84 20.21                FE - Granturi interguvernamentale

         Altele 57.52 24.78                Altele

1.53            debit

15.29         Transferuri curente guvernamentale diverse 

15.34             credit
0.05             debit

     Alte sectoare 379.56 360.44
        Societăți financiare, societăți nefinanciare, 
gospodăriile populației şi instituții fără scop lucrativ în 
serviciul gospodăriilor populației

          credit 415.88 396.84              credit

          debit -36.32 36.40              debit

260.88
             Transferuri personale (transferuri curente între 

gospodăriile populației rezidente şi nerezidente)

277.54                credit
16.66                 debit

        Transferuri efectuate de muncitori 212.57 212.57            din care: transferurile angajaţilor

                 credit 222.12 222.12                  credit
                 debit -9.55 9.55                  debit
        Alte transferuri 166.99 99.56              Alte transferuri curente

                 credit 193.76 119.30                credit
                 debit -26.77 19.74                 debit

0.05                Impozite curente pe venit, patrimoniu, etc. (debit)
0.05                   debit 
0.35               Contribuţii (credit)/ beneficii sociale (debit) 
0.37                   credit
0.02                   debit 

2.77
              Prime nete de asigurare (cu excepţia asigurărilor 
de viaţă) 

2.95                   credit
0.18                   debit 

38.31              Cooperarea internaţională curentă 
38.99                   credit

0.68                   debit 
58.18              Transferuri curente diverse 
76.99                   credit
18.81                   debit 
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Tabelul 3.9. Contul de capital pentru trimestrul I, 2014                          
 (mil. USD)

BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

  Contul de capital -11.28 1.59   Contul de capital
    credit 2.75 15.62     credit
    debit -14.03 14.03     debit

     Transferuri de capital -11.38 1.49      Transferuri de capital
       credit 2.65 15.52        credit
       debit -14.03 14.03        debit
       Sector guvernamental 12.87          Administrația publică

             credit 12.87              credit

              debit 0               debit

            Alte transferuri de capital 12.87             Alte transferuri de capital
                  credit 12.87                   credit
                  debit 0.00                   debit

        Alte sectoare -11.38 -11.38

          Societăți financiare, societăți nefinanciare, 

gospodăriile populației şi instituții fără scop lucrativ 

în serviciul gospodăriilor populației

             credit 2.65 2.65              credit

              debit -14.03 14.03               debit

           Transferurile migranţilor -5.76 -11.38             Alte transferuri de capital
                  credit 2.65 2.65                   credit
                  debit -8.41 14.03                   debit
           Altele -5.62
                debit -5.62

     Comercializarea activelor nefinanciare 
neproduse

0.10 0.10
     Comercializarea activelor nefinanciare 
neproduse

       credit 0.10 0.10        credit
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Tabelul 3.10. Contul de capital pentru trimestrul II, 2014                           

(mil. USD)
BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

  Contul de capital -14.42 47.65   Contul de capital
      credit 4.50 66.57     credit
      debit -18.92 18.92     debit

     Transferuri de capital -14.42 47.65      Transferuri de capital
         credit 4.5 66.57        credit
         debit -18.92 18.92        debit
       Sector guvernamental 62.07          Administrația publică

             credit 62.07              credit

              debit 0               debit

            Alte transferuri de capital 62.07             Alte transferuri de capital
                  credit 62.07                   credit
                  debit 0.00                   debit

        Alte sectoare -14.42 -14.42

          Societăți financiare, societăți nefinanciare, 

gospodăriile populației şi instituții fără scop lucrativ 

în serviciul gospodăriilor populației

             credit 4.50 4.5              credit

              debit -18.92 18.92               debit

           Transferurile migranţilor -6.85 -14.42             Alte transferuri de capital
                  credit 4.50 4.50                   credit
                  debit -11.35 18.92                   debit
           Altele -7.57
                 debit -7.57

Anexa 3. Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II 2014 - tabele comparative conform MBP 5 şi 

MBP 6  



Tabelul 3.11. Contul financiar pentru trimestrul I, 2014                      
(mil. USD)

BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

CONTUL DE CAPITAL 2.75 15.62 CONTUL DE CAPITAL 

-123.63
CAPACITATE (+)/ NECESARUL (-) DE 
FINANŢARE (soldul contului curent şi de capital)

CONTUL  FINANCIAR 114.23 -114.23
CAPACITATE (+)/ NECESARUL (-) DE 
FINANŢARE (soldul contului financiar)

    Investiţii directe 12.32 -123.23     Investiţii directe
-0.56        Procurarea netă de active financiare

3.02
          Acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii 

(F5D)

      Peste hotare -3.57

        Capital social -3.02 3.02
              Acţiuni şi participaţii, altele decât reinvestirea 

veniturilor

          Creanţe faţă de filiale -3.02 3.02
                 Investitorul direct în întreprinderea cu 
investiţii directe

            Alte sectoare -3.02

        Alt capital -0.55 -3.58           Instrumente de datorie

          Creanţe faţă de filiale -0.55 0.55
                Investitorul direct în întreprinderea cu 
investiţii directe

            Alte sectoare -0.55

-4.13
                    Întreprinderea cu investiţii directe în 
investitorul său direct (investiţie inversă)

122.67       Acumularea netă de angajamente

46.90
          Acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii 

(F5D)

      În economia naţională 15.89

        Capital social 36.06 36.06
              Acţiuni şi participaţii, altele decât reinvestirea 

veniturilor

          Angajamente faţă de investitorii străini 36.06 36.06

36.06
                  Investitorul direct în întreprinderea cu 
investiţii directe

        Venit reinvestit 10.84 10.84                Reinvestirea veniturilor

        Alt capital -31.01 75.77          Instrumente de datorie

          Creanţe faţă de investitorii străini 4.13

            Alte sectoare 4.13

          Angajamente faţă de investitorii străini -35.14 75.77
            Investitorul direct în întreprinderea cu investiţii 
directe

    Investiţii de portofoliu 5.05 -5.05    Investiţii de portofoliu (FP)
      Active 1.86 -1.86       Procurarea netă de active financiare
        Titluri de creanţă 1.86 -1.86           Titluri de creanţă (F3P)

            Bănci 0.25 -0.25
                Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii 
centrale

-0.25                      termen lung
            Alte sectoare 1.61 -1.61                  Alte sectoare

-1.61                     termen lung

-1.61
                  Societăţi nefinanciare, gospodăriile 
populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populaţiei

-1.61                       termen lung

      Pasive 3.19 3.19    Acumularea netă de angajamente
        Titluri de participare 3.19 3.19          Acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii (F5P)

          Bănci 3.09 3.09             Societăți financiare, exclusiv banca centrală
          Alte sectoare 0.10 0.10             Alte sectoare

0.10
                  Societăţi nefinanciare, gospodăriile 
populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populaţiei

Anexa 3. Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II 2014 - tabele comparative conform MBP 5 şi 

MBP 6  



BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

    Derivate financiare, net 0.19 -0.19
Derivate financiare (altele decât rezervele) şi opţiuni 
de procurare a acţiunilor de către angajaţi (F7F)5

       Bănci 0.19 0.19
                Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii 
centrale

        Derivate financiare, pasive 0.19 0.19      Acumularea netă de angajamente

           Bănci 0.19 0.19
                Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii 
centrale

    Alte investiţii 0.18 110.73 Alte investiţii (FO)
      Active -157.04 157.04       Procurarea netă de active financiare
      Pasive 157.22 46.31       Acumularea netă de angajamente

      Alte participaţii (F519O)
          Procurarea netă de active financiare
         Acumularea netă de angajamente

78.46               Valută şi depozite (F2O)
        Valută şi depozite - active -155.20 155.20                Procurarea netă de active financiare

          Bănci -105.27 105.27
                  Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii 

centrale

105.27                        termen scurt

          Alte sectoare -49.93 49.93                    Alte sectoare
49.93                       termen scurt

49.93

                       Societăţi nefinanciare, gospodăriile 
populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populaţiei
                        termen scurt

        Valută şi depozite - pasive 76.74 76.74                Acumularea netă de angajamente

          Sector bancar 76.74 76.74
                  Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii 

centrale

76.74 76.74                        termen scurt

-11.33                Împrumuturi (F4O)
        Împrumuturi - active 0.03 -0.03                Procurarea netă de active financiare

          Bănci 0.04 -0.04
                  Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii 

centrale

            Pe termen lung 0.04 -0.04                        termen lung

          Alte sectoare -0.01 0.01                    Alte sectoare
            Pe termen lung 0.01                       termen scurt
            Pe termen scurt -0.01 0.00                        termen lung

0.01

                       Societăţi nefinanciare, gospodăriile 
populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populaţiei

0.01                         termen scurt
                       termen lung

        Împrumuturi - pasive 4.77 11.30                Acumularea netă de angajamente
          Autorităţi monetare -6.87 -6.87                    Banca centrală 
            Utilizarea creditelor şi a împrumuturilor 
FMI

-6.87 -6.87
                     împrumuturi FMI altele decât cele din 
rezerve  

              Rambursări -6.87

          Sector bancar -8.84 -8.84
                  Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii 

centrale

            Pe termen lung -8.84 -8.84                        termen lung
              Trageri 20.41

                Altele 20.41

              Rambursări -29.25

                 Altele -29.25

          Sector guvernamental 4.43 4.43                    Administrația publică
            Alte împrumuturi pe termen lung 4.43 4.43                        termen lung
              Trageri 23.51

                FE - Trageri la împrumuturi pentru 

acoperirea deficitului BP
2.66

                Altele 20.85

              Rambursări -19.08

                Altele -19.08



BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

          Alte sectoare 16.05 22.58                    Alte sectoare
1.75                       termen scurt

            Pe termen lung 14.43 20.83                        termen lung
-3.27                        Alte societăți financiare
-3.27                             termen lung

25.85

                       Societăţi nefinanciare, gospodăriile 
populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populaţiei

1.75                           termen scurt
24.10                           termen lung

              Trageri 50.17

                Altele 50.17

              Rambursări -35.74

                Altele -40.98

            Pe termen scurt 1.62

              Altele 1.62

41.23               Credite comerciale şi avansuri (F81O)
        Credite comerciale - active -1.87 1.87                Procurarea netă de active financiare
          Alte sectoare -1.87 1.87                    Alte sectoare
            Pe termen scurt -1.87 1.87                       termen scurt

0.45                        Alte societăți financiare
0.45                             termen scurt

1.42

                       Societăţi nefinanciare, gospodăriile 
populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populaţiei

1.42                           termen scurt

        Credite comerciale - pasive -39.36 -39.36                Acumularea netă de angajamente
          Alte sectoare -39.36 -39.36                    Alte sectoare
            Pe termen scurt -39.36 -39.36                       termen scurt

-1.09                        Alte societăţi financiare
-1.09                            termen scurt

-38.27

                      Societăţi nefinanciare, gospodăriile 
populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populaţiei

-38.27                           termen scurt

2.37                Alte creanţe / angajamente - altele (F89O)
0.00                Procurarea netă de active financiare

        Alte pasive 115.07 -2.37                Acumularea netă de angajamente

          Sector bancar -1.37 -1.37
                  Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii 

centrale

            Pe termen scurt -1.37 -1.37                        termen scurt
              Altele -1.37 -1.00

          Alte sectoare 116.44 -1.00                    Alte sectoare
-1.00                       termen lung

-1.00

                      Societăţi nefinanciare, gospodăriile 
populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populaţiei

            Pe termen scurt 116.44 -1.00                           termen lung
              FE - Total arierate 116.44

                FE - Acumularea arieratelor 116.44

                  FE - Principal la datorii pe termen scurt 107.13

                  FE - Principal la datorii pe termen lung 7.94

                  FE - Dobânda iniţială 1.37

    Active de rezervă 96.49 -96.49 Active de rezervă  (FR)
      Drepturi speciale de tragere 2.93 -2.93      Drepturi speciale de tragere (F12) 

      Devize străine 93.56 -93.56      Alte active de rezervă

         Valută şi depozite -11.35 11.35          Valută şi depozite

            Inclusiv autorităţi monetare 15.14 -15.14               Creanţe faţă de alte bănci centrale

            Inclusiv bănci -26.49 26.49               Creanţe faţă de alte bănci străine

         Titluri de valoare 104.91 -104.91          Titluri de valoare



BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

            Instrumente ale pieţei monetare 104.91 -104.91                Titluri de creanţă (F3R)

-104.91                       termen lung

Erori şi omisiuni 23.06 -9.40 Erori şi omisiuni nete
Informaţii suplimentare

9.31   Arierate neincluse în finanţarea excepţională

(mil. USD)

BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

  Finanţarea excepţională 120.75 4.31   Finanţarea excepţională

    Transferuri unilaterale - granturi 

interguvernamentale
1.65 1.65

    Transferuri unilaterale - granturi 

interguvernamentale

    Alte investiţii – pasive 119.10 2.66     Alte investiţii – pasive

     – împrumuturi guvernamentale pentru 

susţinerea balanţei de plăţi
2.66 2.66

     – împrumuturi guvernamentale pentru 

susţinerea balanţei de plăţi

    – arierate (nete) 116.44

Tabelul 3.11.1. Finanţarea excepţională - trimestrul I, 2014                        



Tabelul 3.12. Contul financiar pentru trimestrul II, 2014   (mil. USD)                  

BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

CONTUL DE CAPITAL 4.5 66.57 CONTUL DE CAPITAL 

-25.17
CAPACITATE (+)/ NECESARUL (-) DE FINANŢARE 
(soldul contului curent şi de capital)

CONTUL  FINANCIAR 77.36 -77.36
CAPACITATE (+)/ NECESARUL (-) DE FINANŢARE 
(soldul contului financiar)

    Investiţii directe 53.12 1.74     Investiţii directe
4.80        Procurarea netă de active financiare
5.00           Acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii (F5D)

      Peste hotare -5.46 4.80

        Capital social -5.00 5.00
              Acţiuni şi participaţii, altele decât reinvestirea 

veniturilor

          Creanţe faţă de filiale -5.00 5.00
                 Investitorul direct în întreprinderea cu investiţii 
directe

            Alte sectoare -5.00

        Alt capital -0.46 -0.20           Instrumente de datorie

          Creanţe faţă de filiale -0.46 0.46
                Investitorul direct în întreprinderea cu investiţii 
directe

            Alte sectoare -0.46

-0.66
                    Întreprinderea cu investiţii directe în investitorul 
său direct (investiţie inversă)

3.06       Acumularea netă de angajamente

81.73           Acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii (F5D)

      În economia naţională 58.58 3.06

        Capital social 66.47 66.47
              Acţiuni şi participaţii, altele decât reinvestirea 

veniturilor

          Angajamente faţă de investitorii străini 66.47 66.47

66.47
                  Investitorul direct în întreprinderea cu investiţii 
directe

        Venit reinvestit 15.26 15.26                Reinvestirea veniturilor

        Alt capital -23.15          Instrumente de datorie

          Creanţe faţă de investitorii străini 0.66

            Alte sectoare 0.66

          Angajamente faţă de investitorii străini -23.81 -78.67             Investitorul direct în întreprinderea cu investiţii directe

    Investiţii de portofoliu 4.15 -4.15    Investiţii de portofoliu (FP)
      Active -0.14 0.14       Procurarea netă de active financiare
        Titluri de creanţă -0.14 0.14           Titluri de creanţă (F3P)

            Bănci -0.14 0.14                 Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii centrale

0.14                      termen lung

      Pasive 4.29 4.29    Acumularea netă de angajamente

        Titluri de participare 4.29 4.29          Acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii (F5P)

          Bănci 4.29 4.29             Societăți financiare, exclusiv banca centrală

    Derivate financiare, net -0.11 0.11
Derivate financiare (altele decât rezervele) şi opţiuni de 
procurare a acţiunilor de către angajaţi (F7F)5

       Bănci -0.11 0.11                 Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii centrale

        Derivate financiare, active -0.11 0.11

           Bănci -0.11 0.11

    Alte investiţii 34.76 -89.62 Alte investiţii (FO)
      Active 16.80 -16.80       Procurarea netă de active financiare
      Pasive 17.96 72.82       Acumularea netă de angajamente

      Alte participaţii (F519O)
          Procurarea netă de active financiare
         Acumularea netă de angajamente

Anexa 3. Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II 2014 - tabele comparative conform MBP5 şi MBP6  



BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

-28.59               Valută şi depozite (F2O)
        Valută şi depozite - active -8.07 8.07                Procurarea netă de active financiare

          Bănci -34.76 34.76                   Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii centrale

34.76                        termen scurt

          Alte sectoare 26.69 -26.69                    Alte sectoare
-26.69                       termen scurt

-26.69
                       Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi 
instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

        Valută şi depozite - pasive 36.66 36.66                Acumularea netă de angajamente

          Sector bancar 36.66 36.66                   Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii centrale

36.66                        termen scurt

-0.74                Împrumuturi (F4O)
        Împrumuturi - active 2.66 -2.66                Procurarea netă de active financiare

          Bănci -2.60 2.60                   Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii centrale

            Pe termen lung -2.60 2.60                        termen lung

          Alte sectoare 5.26 -5.26                    Alte sectoare
            Pe termen lung 4.73 -0.53                       termen scurt
            Pe termen scurt 0.53 -4.73                        termen lung

-4.73
                       Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi 
instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

-0.53                         termen scurt
-4.73                        termen lung

        Împrumuturi - pasive -8.08 -1.92                Acumularea netă de angajamente
          Autorităţi monetare -6.72 -6.72                    Banca centrală 

            Utilizarea creditelor şi a împrumuturilor FMI -6.72 -6.72                      împrumuturi FMI altele decât cele din rezerve  

              Rambursări -6.72

          Sector bancar -8.95 -8.95                   Societăți de depozitare, cu excepţia  băncii centrale

            Pe termen lung -15.12 -15.12                        termen lung
              Trageri 19.14

                Altele 19.14

              Rambursări -34.26

                 Altele -34.26

            Pe termen scurt 6.17 6.17                         termen scurt
              Altele 6.17

          Sector guvernamental 40.03 40.03                    Administrația publică
            Alte împrumuturi pe termen lung 40.03 40.03                        termen lung
              Trageri 46.05

                FE - Trageri la împrumuturi pentru 

acoperirea deficitului BP
30.23

                Altele 15.82

              Rambursări -6.02

                Altele -6.02

          Alte sectoare -32.44 -26.28                    Alte sectoare
-22.99                       termen scurt

            Pe termen lung -8.82 -3.29                        termen lung
0.60                        Alte societăți financiare
0.60                             termen lung

-26.88
                       Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi 
instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

-22.99                           termen scurt
-3.89                           termen lung

              Trageri 37.74

                Altele 37.74

              Rambursări -46.56



BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

                Altele -46.56

            Pe termen scurt -23.62

              Altele -23.62

-61.29               Credite comerciale şi avansuri (F81O)
        Credite comerciale - active 22.21 -22.21                Procurarea netă de active financiare
          Alte sectoare 22.21 -22.21                    Alte sectoare
            Pe termen scurt 22.21 -22.21                       termen scurt

0.96                        Alte societăți financiare
0.96                             termen scurt

-23.17
                       Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi 
instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

-23.17                           termen scurt

        Credite comerciale - pasive 39.08 39.08                Acumularea netă de angajamente
          Alte sectoare 39.08 39.08                    Alte sectoare
            Pe termen scurt 39.08 39.08                       termen scurt

-2.45                        Alte societăţi financiare
-2.45                            termen scurt

41.53
                      Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi 
instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

41.53                           termen scurt

1.00                Alte creanţe / angajamente - altele (F89O)
0.00                Procurarea netă de active financiare

        Alte pasive -49.70 -1.00                Acumularea netă de angajamente
          Alte sectoare -49.70 -1.00                    Alte sectoare

-1.00                       termen lung

-1.00
                      Societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi 
instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

            Pe termen scurt 11.88 -1.00                           termen lung
              FE - Total arierate 11.88

                FE - Acumularea arieratelor 11.88

                  FE - Principal la datorii pe termen scurt

                  FE - Principal la datorii pe termen lung 10.60

                  FE - Dobânda iniţială 1.28

                FE - Plata arieratelor -61.58

                   FE - Principal -61.58

    Active de rezervă -14.56 14.56 Active de rezervă  (FR)
      Drepturi speciale de tragere -7.99 7.99      Drepturi speciale de tragere (F12) 

      Devize străine -6.57 6.57      Alte active de rezervă

         Valută şi depozite 19.37 -19.37          Valută şi depozite

            Inclusiv autorităţi monetare -5.42 5.42               Creanţe faţă de alte bănci centrale

            Inclusiv bănci 24.79 -24.79               Creanţe faţă de alte bănci străine

         Titluri de valoare -25.94 25.94          Titluri de valoare

            Instrumente ale pieţei monetare -25.94 25.94                Titluri de creanţă (F3R)

25.94                       termen lung

Erori şi omisiuni -44.26 -52.19 Erori şi omisiuni nete
Informaţii suplimentare

9.55   Arierate neincluse în finanţarea excepţională

BPM5 BPM5 BPM6 BPM6

  Finanţarea excepţională 28.37 78.07   Finanţarea excepţională
    Transferuri unilaterale - granturi 

interguvernamentale
47.84 47.84     Transferuri unilaterale - granturi interguvernamentale

    Alte investiţii – pasive -19.47 30.23     Alte investiţii – pasive

     – împrumuturi guvernamentale pentru susţinerea 
balanţei de plăţi

30.23 30.23
     – împrumuturi guvernamentale pentru susţinerea balanţei de 
plăţi

    – arierate (nete) -49.7

Tabelul 3.12.11 Finanţarea excepţională - trimestrul II, 2014 (mil. USD)               



(mil. USD)
MBP5 MBP5 MBP6 MBP6

CONTUL CURENT -127.66 -126.87 CONTUL CURENT
Bunuri -621.26 -646.33 Bunuri 

Servicii -4.56 33.58 Servicii

Venituri 164.40 164.44 Venituri primare

Transferuri curente 333.76 321.44 Venituri secundare

CONTUL DE CAPITAL -11.28 1.59 CONTUL DE CAPITAL 

-125.28
Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare 
(soldul conturilor curent şi de capital )

CONTUL  FINANCIAR -94.49 -21.95
Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare 
(soldul contului financiar)

CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR -105.77
 Investiţii directe 12.32 -123.23  Investiţii directe
    peste hotare -3.57 -0.56     procurarea netă de active financiare
     în economia naţională 15.89 122.67     acumularea netă de angajamente

 Investiţii de portofoliu  5.05 -5.05  Investiţii de portofoliu  
      active 1.86 -1.86     procurarea netă de active financiare
      pasive 3.19 3.19     acumularea netă de angajamente

 Derivate financiare 0.19 -0.19  Derivate financiare 
 Alte investiţii -112.05 106.52  Alte investiţii 
      active -157.04 157.04     procurarea netă de active financiare
      pasive 44.99 50.52     acumularea netă de angajamente, din care:
         împrumuturi 8.98 15.51          împrumuturi

              guvernamentale 1.77 1.77               administrația publică

              bancare -8.84 -8.84
             societăți de depozitare, cu excepţia  băncii 
centrale

              ale altor sectoare 16.05 22.58               alte sectoare
         alte fluxuri de capital 36.01 35.01           alte fluxuri financiare

Erori şi omisiuni 23.06 9.40 Erori şi omisiuni nete
BALANŢA GLOBALĂ -210.37 -93.93 BALANŢA GLOBALĂ
  Finanţarea 210.37 93.93   Finanţarea

      Împrumutul de la FMI (net) -6.87 -6.87
       Împrumutul de la FMI (asumarea netă de 

angajamente )

      Modificarea activelor de rezervă* 96.49 -96.49
       Modificarea activelor de rezervă* (procurarea 

netă de active financiare )
      Finanţarea excepţională 120.75 4.31        Finanţarea excepţională
             Transferuri unilaterale - granturi 

interguvernamentale
1.65 1.65             Venituri secundare - granturi interguvernamentale

             Alte investiţii – pasive 119.10 2.66             Alte investiţii - acumularea netă de angajamente  

                   – împrumuturi guvernamentale 
pentru susţinerea balanţei de plăţi

2.66 2.66
         – împrumuturi guvernamentale pentru susţinerea 
balanţei de plăţi (acumularea netă de angajamente)

                  – arierate (nete) 116.44

Anexa 3. Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II 2014 - tabele comparative conform MBP 5 şi 

MBP 6  

Tabelul 3.13. Prezentarea analitică a balanţei de plăţi pentru trimestrul I 2014



(mil. USD)
MBP5 MBP5 MBP6 MBP6

CONTUL CURENT -66.52 -120.66 CONTUL CURENT
Bunuri -710.78 -743.45 Bunuri 

Servicii -13.82 26.62 Servicii

Venituri 223.63 223.31 Venituri primare

Transferuri curente 434.45 372.86 Venituri secundare

CONTUL DE CAPITAL -14.42 47.65 CONTUL DE CAPITAL 

-73.01
Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare 
(soldul conturilor curent şi de capital )

CONTUL  FINANCIAR 118.11 -68.41
Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare 
(soldul contului financiar)

CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR 103.69
 Investiţii directe 53.12 1.74  Investiţii directe
    peste hotare -5.46 4.80     procurarea netă de active financiare
     în economia naţională 58.58 3.06     acumularea netă de angajamente

 Investiţii de portofoliu  4.15 -4.15  Investiţii de portofoliu  
      active -0.14 0.14     procurarea netă de active financiare
      pasive 4.29 4.29     acumularea netă de angajamente

 Derivate financiare -0.11 0.11  Derivate financiare 
 Alte investiţii 60.95 -66.11  Alte investiţii 
      active 16.80 -16.80     procurarea netă de active financiare
      pasive 44.15 49.31     acumularea netă de angajamente, din care:
         împrumuturi -31.59 -25.43          împrumuturi

              guvernamentale 9.8 9.80               administrația publică

              bancare -8.95 -8.95
             societăți de depozitare, cu excepţia  băncii 
centrale

              ale altor sectoare -32.44 -26.28               alte sectoare
         alte fluxuri de capital 75.74 74.74           alte fluxuri financiare

Erori şi omisiuni -44.26 -52.19 Erori şi omisiuni nete
BALANŢA GLOBALĂ -7.09 -56.79 BALANŢA GLOBALĂ
  Finanţarea 7.09 56.79   Finanţarea

      Împrumutul de la FMI (net) -6.72 -6.72
       Împrumutul de la FMI (asumarea netă de 

angajamente )

      Modificarea activelor de rezervă* -14.56 14.56
       Modificarea activelor de rezervă* (procurarea 

netă de active financiare )
      Finanţarea excepţională 28.37 78.07        Finanţarea excepţională
             Transferuri unilaterale - granturi 

interguvernamentale
47.84 47.84

            Venituri secundare - granturi 

interguvernamentale

             Alte investiţii – pasive -19.47 30.23             Alte investiţii - acumularea netă de angajamente  

                   – împrumuturi guvernamentale pentru 
susţinerea balanţei de plăţi

30.23 30.23
         – împrumuturi guvernamentale pentru susţinerea 
balanţei de plăţi (acumularea netă de angajamente)

                  – arierate (nete) -49.7

Anexa 3. Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II 2014 - tabele comparative conform MBP 5 şi 

MBP 6  

Tabelul 3.14. Prezentarea analitică a balanţei de plăţi pentru trimestrul II 2014
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