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ANUNȚ 
 

privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie 
 

 
Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 9 iunie 2014, consultarea publică a proiectului 
Hotărârii Consiliului de administrație al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu 
privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi.  
 
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este condiționată de trecerea la noua metodologie 
de raportare a balanței de plăți conform manualului FMI, ediția a șasea. 
 
Prevederile de bază ale proiectului conțin modificări ale noțiunilor de rezident și nerezident, scutirea BL 
de necesitatea de prezentare a copiilor documentelor de plată pentru operaţiunile iniţiate de BL și 
efectuate prin SWIFT, în scopul diminuării redundanței în raportarea către BNM, precum și majorarea 
pragului pentru operațiunile la care trebuie prezentate copiile documentelor de plată, alte modificări 
redacționale. De asemenea, au fost operate modificări la capitolul III, ce se referă la: includerea referinței 
la standardele ISO cu privire la codurile valutelor și ale țărilor; completarea coloanelor ”Plătitor” și 
”Beneficiar” cu abrevierile pentru persoanele fizice rezidente și nerezidente, precum și pentru ceilalți 
rezidenți și nerezidenți participanți la tranzacții. Această modificare va permite identificarea sectorului 
instituțional ”Gospodării ale populației” și automatizarea unor verificări ale tranzacțiilor dintre rezidenți 
și nerezidenți.  
 
Proiectul de modificări al regulamentului prevede și revizuirea listei codurilor operațiunilor de plată din 
anexa nr.4, prin modificarea, excluderea și completarea cu unele coduri noi, în vederea implementării 
cerințelor FMI, a solicitărilor BNS și ale unor instituții internaționale (de ex. ONU).  
Din anexa nr.4 a fost exclusă partea a doua ”Principii generale de clasificare a operațiunilor”, care 
urmează să fie reflectată separat în ”Normele metodologice de completare, clasificare a operațiunilor în 
Raportul privind operațiunile internaționale”. Această parte a fost separată de regulament, deoarece 
conține definițiile conceptuale de clasificare a operațiunilor bazate pe metodologia expusă în Manualul 
balanței de plăți, ediția a șasea, al FMI și nu reprezintă un domeniu de reglementare.  
 
Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova. 
 
Impactul estimat al proiectului de decizie este contribuția la dezvoltarea statisticii pentru balanța de plăți, 
conform solicitărilor FMI, ONU, BNS. 
 
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 5 lit. k) și art. 72 din Legea cu privire la Banca 
Națională a Moldovei și definește obligațiunile băncilor referitor la raportarea informației aferente 
balanței de plăți a statului, precum și determină modalitatea furnizării acestei informații. 

 
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe 
data de 23.06.2014 dnei Svetlana Mustea, pe adresa electronică: Svetlana.Mustea@bnm.md, la numărul 
de telefon: (022) 409-389 sau pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr. 1. 
 
Proiectul deciziei cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea 
informației aferente balanței de plăți și nota de argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a 
Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. 
Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr. 1. 


