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Sinteza recomandărilor / avizelor la proiectul Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale 

 
 
 
 

Nr. 
d/o 

 
 
 

Referinţa la capitolul / punctul din 
proiect 

Autorul recomandării/ 
avizului 

(numele, prenumele/ 
denumirea organizaţiei/ 
autorităţii publice etc.) 

 
 
 

Obiecţia şi recomandarea 

 
 
 

Concluzii, comentarii 

1. 2. 3. 4. 5. 

  Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat 

Conform prevederilor alin.(4) din art.13 al Legii 
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 
nr.317-XV din 18.07.2003, regulamentele, 
instrucţiunile, regulile şi alte acte normative se 
aprobă prin ordine, hotărîri sau decizii. La proiectul 
Conceptului nu este anexat proiectul de ordin, 
hotărîre sau decizie prin care va fi aprobat conceptul 
în cauză. 

Se acceptă 

  Ministerul Finanţelor al 
Republicii Moldova 

La „Capitolul II. Formarea codurilor IBAN pentru 
transferurile naţionale”, ultimul alineat să fie 
modificat şi expus în următoarea redacţie: 
„Formarea codurilor IBAN pentru transferurile 
naţionale destinate bugetului public naţional se va 
realiza în conformitate cu prevederile Capitolului III 
din prezentul Concept.” 

Se acceptă 

  La „Capitolul III. Specificul realizării plăţilor 
bugetare”, în primul alineat cuvîntul „trezoreriale” să 
fie înlocuit cu cuvîntul „bugetare” 

Se acceptă 

  La „Capitolul III. Specificul realizării plăţilor 
bugetare”, alineatul doi să fie modificat şi expus în 
următoarea redacţie: 
„Conform procedurilor specifice ale Ministerului 
Finanţelor, structura codurilor IBAN pentru 
transferurile bugetare naţionale şi internaţionale este 
constituită din 3 părţi: 
I. Simbolul şapte din codurile IBAN va avea o 
valoare alfabetică şi este destinat pentru identificarea 

Comentarii 
Includerea unor asemenea prevederi în 
Concept excede atribuțiile legale ale Băncii 
Naționale. 
De asemenea, luând în considerare propunerea 
Ministerului Finanțelor de excludere a anexei 
din Concept care prevede structuri ale codului 
IBAN pentru conturile trezoreriale și 
includerea acesteia în actele normative interne 
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tipului de structură a contului trezorerial încorporat 
în IBAN; 
II. Simbolul opt, nouă şi zece vor avea o valoare 
alfabetică şi reprezintă codul ce descifrează 
informaţia despre contul de plăţi utilizat de 
Ministerul FInanţelor; 
III. Simbolurile de la 11-24 vor avea o valoare 
alfanumerică şi vor conţine codurile ce descifrează 
informaţia despre contul trezorerial utilizat de 
Ministerul Finanţelor pentru efectuarea plăţilor 
bugetare. 
În cazul transferurilor bugetare naţionale şi 
internaţionale în valută străină pot fi generate mai 
multe coduri IBNA pentru acelaşi cont de plăţi.”. 

ale Ministerului, considerăm oportună 
încorporarea și acestei propuneri în 
respectivele proceduri. 
 
 

   La „Capitolul IV. Dispoziţii finale” se propune ca în 
alineatul trei, sintagma „D, Trezoreria de Stat din 
cadrul Ministerului Finanţelor” să fie înlocuită cu 
sintagma „Ministerul Finanţelor” 

Se acceptă 

   Anexa la conceptul dat să fie exclusă, deoarece 
tipurile de structuri IBAN şi tipurile de structuri ale 
conturilor trezoreriale utilizate de Ministerul 
Finanțelor, vor fi stabilite şi aprobate în baza actelor 
normative interne ale Ministerului Finanţelor. 

Se acceptă 

  BC "Mobiasbancă — Groupe 
Societe Generale" S.A. 

Nu au obiecţii sau propuneri 
 
 
 
 
 

  BC „EXIMBANK – Gruppo 
Veneto Banca” S.A. 

  Banca Comercială Română 
Chişinău S.A. 

  Banca de Economii S.A. 

  BC„Comerţbank” S.A. 

  BC „ProCreditBank” S.A. 

  BC „Energbank” S.A. 

  „FinComBank” S.A. 

  BC „Banca Socială” S.A. 
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  BC „Moldova-Agroindbank” 
S.A. 

  BC „EuroCrediBank” S.A. 

  BC „Unibank” S.A.  

  BC „Moldindconbank” S.A.  

  BC ,,VICTORIABANK” S.A. Nu a prezentat aviz 

 

 

 

 


