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Statistici privind sistemul de plăți, trimestrul I
2015
Prezentarea sumară a statisticii utilizării instrumentelor de plată, sistemelor de deservire bancară la distanță
și sistemului automatizat de plăți interbancare.

Transferul de credit
Tabelul cuprinde toate operațiunile de transfer de credit (inclusiv transferul de credit programat și cel la o
dată viitoare a plății) efectuate în moneda națională de către clienții prestatorilor de servicii de plată. Raportul
nu include transferurile de credit inițiate și efectuate de prestatorii de servicii de plată în nume și pe cont
propriu.
Perioada
tr. 1/2015
A
1. Numărul operațiunilor de transfer de credit
Inclusiv:

1

3,793,362

1.1 operațiuni inițiate pe suport hîrtie

2,111,071

1.2 operațiuni inițiate prin intermediul
sistemelor de deservire bancară la distanță

1,682,291

2. Valoarea operațiunilor de transfer de credit,
mii lei

91,951,015.02

Inclusiv:
2.1 operațiuni inițiate pe suport hîrtie

44,531,897.18

2.2 operațiuni inițiate prin intermediul
sistemelor de deservire bancară la distanță

47,419,117.84

1

Debitarea directă
Tabelul cuprinde operațiunile de debitare directă (raportate în contextul Instrucțiunii cu privire la raportarea
datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014) efectuate
în moneda națională.
Perioada
tr. 1/2015
A

1

1. Numărul operațiunilor de debitare directă

14,287

2. Valoarea operațiunilor de debitare directă,
mii lei

7,474.65

3. Numărul plătitorilor

1,599

Sistemele de deservire bancară la distanță
Tabelul cuprinde operațiunile de plată în moneda națională și în valută efectuate de utilizatori prin intermediul
diferitelor tipuri de sisteme de deservire bancară la distanță deﬁnite conform Regulamentului privind
utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță, HCA al BNM nr. 376 din 15.12.2005.
Perioada
tr. 1/2015
A

1

1. Numărul operațiunilor

1,840,464

2. Valoarea operațiuni, mii lei

65,510,103.12

3. Numărul deținătorilor înregistrați

425,301

4. Numărul deținătorilor activi

62,093

Cardurile de plată
Tabelul cuprinde operațiunile cu carduri de plată, emise în Republica Moldova.
Perioada
tr. 1/2015
A

1
2

1. Numărul operațiunilor cu carduri, emise în
RM

6,859,875

Inclusiv:
1.1 operațiuni cu cardurile de debit

6,580,283

1.2 operațiuni cu cardurile de credit

279,592

2. Valoarea operațiunilor cu carduri, emise în
RM, mii lei

8,171,479.58

Inclusiv:
2.1 operațiuni cu cardurile de debit

7,844,420.59

2.2 operațiuni cu cardurile de credit

327,058.99

Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI)
Perioada
tr. 1/2015
A

1

Numărul participanților la SAPI

19

Disponibilitatea SAPI pentru participanți, %

99.97

1. Numărul plăților decontate prin intermediul
SAPI, mii plăți

3,065.4

Inclusiv:
1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază
brută în timp real)

256.9

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu
decontare pe bază netă)

2,808.5

2. Valoarea plăților decontate prin intermediul
SAPI, mii lei

62,254,741.1

Inclusiv:
1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază
brută în timp real)

51,383,759.5

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu
decontare pe bază netă)

10,870,981.6
3

1. SDBTR - sistemul de decontare pe bază brută în timp real, destinat prelucrării plăților urgente și de mare
valoare; SCDN - sistemul de compensare cu decontare pe bază netă, destinat procesării plăților de mică
valoare.
2. În tabel sînt reﬂectate transferurile inițiate de către participanți în numele clienților și transferurile inițiate
de către participanți în nume și pe cont propriu către buget sau clienții altor participanți.
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