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Relații bilaterale cu alte bănci centrale și
autorități de reglementare și supraveghere din
străinătate
Cooperarea existentă a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) cu băncile centrale și autoritățile de reglementare
și supraveghere din alte țări se axează pe schimbul de informații, asistența tehnică, negocierea, încheierea și
implementarea acordurilor de cooperare (în special în domeniul supravegherii bancare). De asemenea, BNM
conlucrează cu unele bănci centrale în vederea efectuării operațiunilor bancare.
BNM este parte semnatară la următoarele acorduri de colaborare cu băncile centrale / autoritățile de
reglementare și supraveghere bancară din alte țări:
Memorandumul de cooperare între Autoritatea Bancară Europeană [1], pe de o parte, și unele autorități
de supraveghere bancară din Europa de Sud-Est, pe de altă parte, din 23 octombrie 2015. BNM a
devenit parte semnatară la acest memorandum la 21 ianuarie 2019, după ce Autoritatea Bancară
Europeană, urmare unei evaluări efectuate în anul 2018, a inclus BNM în lista autorităților de
supraveghere din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene ale căror regimuri de
conﬁdențialitate în domeniul supravegherii bancare pot ﬁ considerate echivalente regimurilor aplicate în
țările din Uniunea Europeană.
Memorandumul de înțelegere privind cooperarea dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Centrală a
Republicii Turcia [2], din 13 mai 2018.
Memorandumul de înțelegere între Banca Națională a Moldovei și Banca Lituaniei (Lietuvos Bankas) [3],
din 22 august 2017.
Memorandumul de înțelegere între Banca Națională a Moldovei și Autoritatea Federală de Supraveghere
Financiară din Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht , BaFin) [4] privind cooperarea
în domeniul supravegherii bancare, din 3 noiembrie 2014.
Acordul de colaborare bilaterală dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a Georgiei [5], din
1 iunie 2012.
Memorandumul de colaborare privind supravegherea bancară între Banca Naţională a Moldovei şi
Agenţia Republicii Kazahstan de reglementare şi supraveghere a pieţei ﬁnanciare şi a instituţiilor
ﬁnanciare, din 23 octombrie 2006. Notă: în anul 2011 atribuțiile Agenției au fost preluate de Banca
Națională a Republicii Kazahstan.
Acordul între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Kazahstan [6] privind
colaborarea în domeniul schimbului de informaţii şi cercetărilor în sistemul ﬁnanciar-bancar, din 17
septembrie 2003.
Acordul privind colaborarea între Banca Națională a Moldovei și Banca Naţională a Republicii Belarus [7],
din 26 decembrie 2001.
Acordul între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Belarus privind cooperarea în
domeniul supravegherii activităţii instituţiilor creditoare, din 26 decembrie 2001.
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domeniul supravegherii activităţii instituţiilor creditoare, din 26 decembrie 2001.
Acordul privind cooperarea în domeniul supravegherii bancare între Banca Naţională a Moldovei şi
Banca Naţională a României [8], din 27 iulie 2001.
Acordul între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Centrală a Federaţiei Ruse [9] privind colaborarea în
domeniul supravegherii activităţii instituţiilor creditoare, din 14 septembrie 1999.
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