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Sinteza recomandărilor băncilor licenţiate la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei 
„Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind poziția valutară deschisă a băncii” (în continuare - proiectul HCA) 

 

Nr. 

d/o 
Prevederile din proiectul HCA

1 
Autorul 

recomandării 
Recomandare Comentarii 

1 2 3 4 5 

1  

 

 
 

BC “ProCreditBank” SA 

 

 
 

 

Divizarea soldurilor extrabilanțiere 
referitoare la tranzacţiile aferente 
operaţiunilor valutare la vedere şi la termen 
va crea deficiențe suplimentare la formarea 
raportului menționat. 
Astfel, venim cu propunerea ca divizarea cu 
utilizarea celor trei tipuri de clasificator 
(rezidente/nerezidente; bănci /alte; forward, 
swap şi altele) sa fie incluse în raportul 
respectiv doar în cazul cînd mărimea 
acestor operațiuni pe fiecare tip separat este 
materială /considerabilă pe sistemul bancar 
din Republica Moldova.  
În cazul cînd este necesară divizarea 
detaliată pe toate tipurile de clasificator, 
posibil este mai oportun de a dezvălui 
operațiunile extrabilanțiere referitoare la 
tranzacţiile aferente operaţiunilor valutare 
la vedere şi la termen intr-un raport separat 
lunar. 
 

Nu se acceptă  

 

Desfășurarea informației în raportul privind poziția 
valutară deschisă a băncii va permite BNM, fără 
crearea unui raport nou, de a avea în mod operativ 
informaţia necesară pentru monitorizarea evoluţiilor pe 
piaţa valutară (în special avînd în vedere activizarea în 
ultimul timp a pieței valutare aferente tranzacțiilor 
valutare la termen), precum și pentru monitorizarea 
riscurilor la care se expun băncile, în special expunerea 
băncilor față de nerezidenți.  
Informaţia menţionată, în corelare cu altă informaţie de 
care dispune BNM în privinţa operaţiunilor băncilor şi 
clienţilor acestora, va permite de a efectua o analiză 
mai amplă a fluxurilor și lichidităţilor valutare ale 
băncilor şi de a estima eventualul impact al acestora 
asupra sistemului bancar, inclusiv în contextul 
stabilităţii acestuia. 
Pentru a avea timp suficient pentru formarea raportului 
privind poziția valutară deschisă, termenul de 
prezentare a primului raport conform formularului nou 
a fost modificat de la 1 octombrie 2014 la prima zi 
lucrătoarea a anului 2015. 
 
 

                                                 
1
 Varianta proiectului HCA transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/17/2445 din 14.07.2014 
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BC “Moldova-

Agroindbank” SA 

Propunem includerea definițiilor sau 
concretizarea informației prin referință la 
normele internaționale privind reflectarea în 
rapoarte a operațiunilor de plasare/atragere 
a mijloacelor și a operațiunilor de schimb 
valutar în categoriile la vedere și la termen 
(spot sau forward).  
 
 

Se acceptă de principiu 

 

Modul de întocmire a raportului privind poziția 
valutară deschisă a băncii în partea ce ține de activele 
și obligațiunile valutare este bazat pe includerea în 
rîndurile respective ai raportului a informației privind 
soldurile din conturile bilanțiere și extrabilanțiere din 
planul de conturi al evidenței contabile. Planul în cauză 
conține conturi separate pentru evidența contabilă a 
operațiunilor de plasare/atragere a mijloacelor, precum 
și a operațiunilor de schimb valutar în categoriile la 
vedere și la termen (spot sau forward). Particularitățile 
de efectuare a acestor operațiuni și modul de evidență 
contabilă a acestora nu reprezintă obiectul 
Regulamentului privind poziția valutară deschisă a 
băncii. 
În același timp, în Anexa nr.2 punctul 6 rîndurile 1.1.4, 
1.1.7, 1.1.10, 1.1.11 și 2.1.10 se introduc precizări 
aferente mijloacelor plasate overnight și creditelor 
overnight.  
 

 2. Prima raportare conform 

prevederilor punctului 1 al 

prezentei hotărîri se va efectua 

pentru data de 1 octombrie 

2014.  

 

3. Prezenta hotărîre intră în 

vigoare la data de 1 octombrie 

2014. 
 

BC “Moldova-

Agroindbank” SA 

Propunem amânarea termenului de 
prezentare a rapoartelor conform 
formularelor noi pînă la 1 ianuarie 2015, 
datorită faptului că automatizarea generării 
rapoartelor necesită timp suplimentar 
pentru modificarea modului de stocare a 
datelor din sistemul informațional al băncii. 

Se acceptă 
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  Nu au propuneri şi obiecţii: 
BC „Victoriabank” SA 
BC “Unibank” S.A 
BC “Moldindconbank” S.A 
BC “Comerțbank” S.A. 
BC „Banca Comercială Română Chişinău” SA  
BC „Banca de Economii” SA 
BC „EuroCreditBank” SA 
BC „Energbank” SA 
BC  „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. 
BC „FinComBank” SA 
BC „Banca Socială” SA 
BC „Mobiasbancă- Groupe Societe Generale” S.A. 
 
Nu au prezentat avize: 
Asociația Băncilor din Moldova 

 

 

 

 

 

 


