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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna februarie 2014 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 28 februarie 2014 au constituit 2,739.87 mil. dolari 

SUA, în descreştere cu 72.68 mil. dolari SUA în comparaţie cu 31 ianuarie 2013, când acestea au 

constituit 2,812.55 mil. dolari SUA.  

 

Micşorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

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

76.00 mil. dolari SUA;
1
 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 9.31 mil. dolari SUA; 

- plăţile externe ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova – 1.52 mil. dolari SUA; 

- alte plăţi – 1.13 mil. dolari SUA; 

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

Finanţelor al Republicii Moldova – 0.30 mil. dolari SUA. 

 

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

condiţionată de: 

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

cu dolarul SUA – 7.05 mil. dolari SUA; 

- intrările aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licenţiate –                        

2.48 mil. dolari SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.31 mil. dolari SUA; 

- primirea de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a grantului în sumă de  

1.65 mil. USD (echivalentul a 1.21 mil. EUR) de la Ministerul Dezvoltării Regionale a 

României; 

- alte încasări – 0.77 mil. dolari SUA; 

-  primirea creditului de către Ministerului Finanţelor din ordinul Asociației Internaționale 

de Dezvoltare – 0.69 mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 0.63 mil. dolari 

SUA. 

                                                 
1 Informaţia este prezentată la data valutei. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

 
Sold la 31 

ianuarie 2014 

Sold la 28 

februarie 2014 

Modificarea 

în februarie 

2014 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2013 

Activele oficiale de 

rezervă 
2,812,552.64 2,739,865.57 -72,687.07 -80,767.34 

Activele externe nete 2,373,017.45 2,299,314.93 -73,702.52 -75,823.63 

 

 

 

Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 

 

 

 


