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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna septembrie 2012 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 28 septembrie 2012 au constituit 2,326.77 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 95.13 mil. dolari SUA în comparaţie cu 30 august 2012 când acestea au 

constituit 2,231.64  mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

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

– 73.53  mil. dolari SUA; 

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

raport cu dolarul SUA – 28.93 mil. dolari SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.02 mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 0.37 mil. dolari 

SUA;  

- alte încasări – 0.26 mil. dolari SUA. 

  

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

condiţionată de: 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 6.31 mil. dolari 

SUA; 

- plăţile externe ale Ministerului Finanţelor al  Republicii Moldova – 1.16 mil. dolari 

SUA; 

-  ieşirile aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate                  

- 1.15 mil. dolari SUA;  

- plăţile nete efectuate din ordinul Directoratului Liniei de Credit pe lângă Ministerul 

Finanţelor al Republicii Moldova – 0.03 mil. dolari SUA; 

- alte plăţi – 1.33 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

  

Sold la 30 

august 2012 

Sold la 28 

septembrie 

2012 

Modificarea în 

septembrie 

2012 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2011 

Activele oficiale de 

rezervă 
2,231,642.12 2,326,772.17 95,130.05 361,447.61 

Activele externe nete 
1,839,864.14 1,929,939.67 90,075.53 291,908.75 

Rezervele internaţionale 

nete * 1,975,001.09 2,034,987.07 59,985.98 283,227.48 
* Calculate la curs fix în conformitate cu prevederile Memorandumului tehnic de înţelegere semnat cu Fondul 

Monetar Internaţional. 

 
 

 

Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 
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