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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna septembrie 2010 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 30 septembrie 2010 au constituit 1619.26 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 67.84 mil. dolari SUA în comparaţie cu 26 august 2010 când acestea au 

constituit 1551.42 mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de următorii factori:  

- aprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în 

raport cu dolarul SUA – 53.64 mil. dolari SUA; 

- efectuarea intervenţiilor pe piaţa valutară internă sub formă de cumpărări de valută  – 

14.22 mil. dolari SUA; 

         -    acordarea grantului de către Ministerul Afacerilor Externe al Olandei  – 3.49 mil. dolari 

SUA (echivalentul a 2.75 mil. EUR); 

- venituri de la gestionarea rezervelor valutare – 1.70 mil. dolari SUA; 

- încasări nete aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate         

– 1.31 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 1.58 mil. dolari SUA. 

 

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, micşorarea activelor oficiale de rezervă a 

fost condiţionată de: 

- plăţi aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 5.71 mil. dolari SUA; 

- alte plăţi externe – 2.39 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

  

Sold la 26 

august 2010 

Sold la 30 

septembrie 

2010 

Modificarea în 

septembrie 

2010 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2009 

Activele oficiale de 

rezervă 1,551,417.57 1,619,256.13 67,838.56 139,001.77 

Activele externe nete 
1,350,053.20 1,411,825.12 61,771.92 84,914.32 

Rezervele internaţionale 

nete
1
 1,449,311.29 1,464,420.43 15,109.14 123,436.87 

 

 
 

Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 
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1 Calculate la cursul de program conform Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare pentru 

2010-2012 din 14 ianuarie 2010 semnat cu FMI. 
 

 

 


