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H O T Ă R Â R E 

 

nr. _____ din ____________ 2020 

 

Chișinău 

 

cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează  

în unele hotărâri ale Guvernului 

   

Guvernul 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (se 

anexează). 

2. Ministerele și alte autorități administrative centrale vor aduce actele sale 

normative în concordanță cu prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR   

 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aprobate 

prin Hotărârea Guvernului 

nr._______________ 

  

MODIFICĂRILE 

ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului 

 

1. În Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a 

Republicii Moldova, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 764/1992 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr. 11, art. 351), pe tot parcursul textului, 

cuvintele „instituție financiară” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul 

„bancă” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

2.  Regulile de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor 

preţioase ce se conţin în articole şi resturi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

769/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 2-3, art. 12), se 

completează cu punctul 81 cu următorul cuprins: 

 „81 persoanele fizice (care nu dispun de licență pentru desfășurarea activității 

cu metale prețioase și pietre prețioase) pot realiza, anual, în baza chitanțelor de 

achiziție, până la 5 articole din metale prețioase.” 

 

3. La punctul 12 din Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării 

şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 261/1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 40-41, 

art. 330), prima propoziţie va avea următorul cuprins: „Articolele din metale preţioase 

şi pietre prețioase scoase la vânzare trebuie să aibă etichete plumbuite cu indicarea 

denumirii lor, producătorului, denumirea casei de amanet sau numărul contractului 

civil (după caz), articolului, titlului, greutăţii şi preţului pentru 1 gram, tipul 

garniturilor, caracteristica lor, greutăţii şi preţului cu amănuntul al articolului.”. 

 

4.  La punctul 3 din  Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ultimului 

Testament din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/1997 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 16-17, art. 186), cuvintele „la 

instituțiile financiare ale” se substituie cu cuvântul „în băncile”. 

 

5. La punctul 4 din  Statutul Organizaţiei creştine „Viaţa Nouă” din Republica 

Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/1997 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1997, nr. 72-73, art. 715), cuvintele „instituțiile financiare” se 

substituie cu cuvântul „băncile”. 

 

6. La punctul 5 din  Statutul Uniunii Comunităţilor Evreilor Mesianici din 

Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 822/1997 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 72-73, art. 732), cuvintele „instituțiile 

financiare ale” se substituie cu cuvântul „băncile”. 



 

 

 

7. În Regulamentul privind vânzarea acţiunilor prin intermediul ofertei publice, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 396/1998 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 56-59, art. 401), pe tot parcursul textului, cuvintele „instituție 

financiară” şi „filială” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul „bancă”, şi 

respectiv, „sucursală” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

8. La punctul 6 din  Statutul Bisericii Evanghelice-Luterane din Republica 

Moldova, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 627/1999 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 665), cuvintele „instituții financiare” se 

substituie cu cuvântul „băncile”. 

 

9. La punctul 2, 3 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 191/2001  cu privire la 

implementarea masivă a instrumentelor de plată fără numerar (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2001, nr. 44-45, art. 283), cuvintele „instituții financiare” la orice 

formă gramaticală se substituie cu cuvântul „bănci” la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

 

10. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor 

confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a 

corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a 

comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2001  (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2001, nr. 112-113, art. 1021), se modifică după cum urmează: 

1) punctul 43: 

la litera e), cuvintele „instituţiile financiare” se substituie cu cuvântul „bănci”; 

litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) libretele de economii şi de depuneri, cecurile bancare, acreditivele şi 

certificatele de primire în conservare a obligaţiilor împrumuturilor de stat, remise de 

organele de urmărire penală şi judecătoreşti împreună cu copia legalizată a sentinţei 

judecătoreşti sau extrasul din aceasta, precum şi cele trecute în posesia statului cu drept 

de succesiune în baza certificatului de moştenitor, sînt predate de către Serviciul Fiscal 

de Stat următoarelor instituţii: 

- libretele de economii şi de depuneri, cecurile bancare, certificatele de primire 

în conservare a obligaţiilor, eliberate de sucursalele băncilor, se predau nemijlocit 

acestora. 

- acreditivele eliberate de bănci, se remit acestora. 

Documentele specificate se predau conform unei liste (anexa nr.11), în care se 

indică rechizitele băncii, care a eliberat documentul, data emiterii documentului şi 

numărul lui, numele şi prenumele titularului, numărul contului personal şi suma ce 

figurează în document. 

Concomitent, se remite copia hotărîrii judecătoreşti (sau a altor organe) sau 

extrasul din aceasta, primit de la organele de urmărire penală sau judecătoreşti, prin 

care se confirmă confiscarea bunurilor, declararea lor fără stăpîn sau certificatul de 

moştenitor, care confirmă dreptul succesoral asupra acestor bunuri”; 



 

 

litera g) va avea următorul cuprins: 

„g) obligaţiile împrumuturilor de stat, ce se păstrează în bănci cu titlu de depozit 

al organului de urmărire penală sau judecătoresc, care a sechestrat aceste obligaţii, sînt 

predate de către aceste organe, împreună cu copia hotărîrii organelor abilitate (sau cu 

extrasul din aceasta) privind confiscarea lor, la bancă conform unei liste (anexa nr.12), 

în care se indică denumirea împrumutului, numărul obligaţiei, seria, categoria şi 

valoarea nominală a fiecărei obligaţii, precum şi numele şi prenumele deţinătorului. 

Copia acestei liste se expediază la Serviciul Fiscal de Stat din localitatea unde îşi are 

sediul banca respectivă. 

Sumele ce constituie valoarea obligaţiilor împrumuturilor de stat confiscate, 

primite de la organele de urmărire penală şi judecătoreşti, iar pentru obligaţiile 

cîştigătoare - sumele cîştigurilor - sînt virate de către bancă la bugetul de stat”; 

2) la punctul 63, cuvintele „instituție financiară” şi „instituție bancară” la orice 

formă gramaticală se substituie cu cuvântul „bancă” la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

3) la punctul 65, cuvintele „instituţiile financiare” se substituie cu cuvântul 

„bănci”; 

4) la punctul 70, cuvintele „instituţiile financiare” se substituie cu cuvântul 

„bănci”. 

 

11. La punctul 5 din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2002  (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2002, nr. 27-28, art. 232), cuvintele „instituțiilor financiare” se substituie cu 

cuvântul „băncilor”. 

 

          12. La punctul 3.2.2. lit.b) din Strategia Investiţională a Republicii Moldova, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2002  (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2002, nr. 33-35, art. 305), cuvintele „instituții financiare” se substituie cu 

cuvintele „entități din sectorul financiar”. 

 

13. La punctul 2 din Regulamentul  cu privire la sistemele speciale de 

telecomunicaţii ale Republicii Moldova, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 

735/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 305), 

cuvintele „întreprinderilor și instituțiilor financiare” se substituie cu cuvântul 

„entităților”. 

 

14. La punctul 10 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire 

la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), cuvintele „instituțiilor financiare și” se 

substituie cu cuvintele „băncilor și societăților”. 

 

15. La punctul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 815/2005 cu privire la 

regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ 

exterior a agenţilor economici din Transnistria, precum şi furnizarea de către aceştia a 



 

 

reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice  (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2005, nr. 104-106, art. 859), cuvintele „instituțiile financiare” se substituie 

cu cuvântul „băncile”. 

 

16. La capitolul IX, punctul 3 şi 4 din Nomenclatorul autorizaţiilor, 

permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi 

organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea 

activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1047), cuvintele „instituțiilor 

financiare, a organizațiilor de asigurări” se substituie cu cuvântul „băncilor, entităților 

de creditare nebancară, companiilor și intermediarilor în asigurări”. 

 

17. La punctul 18, 19 și 30 din Regulamentul privind modul de plată a pensiilor 

stabilite în sistemul public de pensii şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 929/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, 

art. 1008), cuvintele „instituție financiară” și „filială” la orice formă gramaticală se 

substituie cu cuvântul „bancă” și respectiv, „sucursală” la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

 

18. La punctul 12 și 13 din Regulamentul privind acordarea compensaţiei unice 

pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul 

rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1255/2007 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 180-183, art. 1299), cuvintele „instituții financiare” la 

orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul „bănci” la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

 

19. La punctul 10.1 din Anexa nr. 1 a Regulamentului cu privire la modul de 

constituire şi utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor de asistenţă socială 

subordonate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 257/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, 

art. 327), cuvintele „instituțiile financiare” se substituie cu cuvântul „bănci”. 

 

20. La punctul 39 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire 

a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu 

dizabilităţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372/2010 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr. 72-74, art. 449), cuvintele „instituțiilor financiare” se 

substituie cu cuvintele „prestatorilor de servicii de plată”. 

 

21. În Hotărârea Guvernului nr. 836/2010 cu privire la acordarea indemnizaţiilor 

unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi 

unor categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 169-

171, art. 924), cuvintele „instituție financiară” la orice formă gramaticală se substituie 

cu cuvântul „băncă” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 



 

 

22. La punctul 12 subpunctul 1) din Regulamentul privind modul de determinare 

a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor 

procedurii de executare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2010 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 191-193, art. 977), cuvintele „instituțiile 

financiare” se substituie cu cuvântul „băncile”. 

 

23. La punctul 7 subpunctul 1) litera l) din Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Inspecţiei financiară din subordinea Ministerului Finanţelor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1026/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr. 221-222, art. 1151), cuvintele „instituțiile financiare” se substituie cu cuvântul 

„bănci”. 

 

24. La punctul 7, 8, 9, 16, 21, 23 și Anexa nr. 2 din Regulamentul cu privire la 

modul de stabilire şi plată a compensaţiei sociale unice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 228/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 54-57, 

art. 263), cuvintele „instituție financiară” la orice formă gramaticală se substituie cu 

cuvintele „prestator de servicii de plată” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

25. În Lista indicatorilor şi a Şablonului Profilului Migraţional Extins al 

Republicii Moldova, aprobată prin Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.634/2012 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 186-189, art. 699), cuvintele 

„instituțiilor financiare” se substituie cu cuvântul „băncilor”. 

 

26. Hotărârea Guvernului nr. 428/2014 cu privire la selectarea instituţiilor 

financiare pentru acordarea serviciilor bancare autorităţilor şi instituţiilor publice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 153-159, art. 468), se modifică 

după cum urmează: 

1) În titlul hotărârii cuvintele „instituțiilor financiare” se substituie cu cuvântul 

„băncilor”. 

2) În preambulul hotărârii, textul „art. 34 alin.(2) al Legii nr. 847-XIII din 24 

mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială)” se substituie cu textul „art.62 al Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014”. 

3) La punctul 1 și 2, cuvintele „instituții financiare” la orice formă gramaticală 

se substituie cu cuvântul „bănci” la forma gramaticală corespunzătoare. 

4) Punctul 2 se completează cu textul „ , în special, la normele fondurilor proprii, 

ratei fondurilor proprii totale şi indicatorilor de lichiditate, perioadele de referinţă fiind 

finele perioadei de gestiune precedente şi luna anterioară celei de prezentare a 

ofertelor.” 

 

27. La punctul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 545/2015 cu privire la achitarea 

prestaţiilor sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 213-222, art. 

610), cuvintele „instituția financiară” se substituie cu cuvântul „banca”. 

 



 

 

28. La punctul 5 din Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat 

„Registrul garanţiilor reale mobiliare”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

142/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 44-48, art. 182), 

termenul ,,bancă” va avea următoarea noțiune ,,entitate astfel definită în art.3 din Legea 

nr.202/2017 privind activitatea băncilor”. 

 

29. La punctul 7 din Regulamentul cu privire la ținerea Registrului garanţiilor 

reale imobiliare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2016 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 49-54, art. 240), termenul ,,bancă” va avea următoare 

noțiune ,,entitate astfel definită în art.3 din Legea nr.202/2017 privind activitatea 

băncilor”. 

 

30. La punctul 31 subpunctul 21) din Regulamentul Serviciului naţional unic 

pentru apelurile  de urgenţă 112, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 243/2016 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 55-58, art. 275), cuvintele 

„instituțiile financiare” se substituie cu cuvântul „băncile”. 

 

31. La punctul 1, 2, 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/2016 cu privire la unele 

măsuri pentru implementarea creditului de asistenţă oferit de Guvernul Republicii 

Polone (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 204-205, art. 907), 

cuvintele „instituție financiară” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul 

„bancă” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

32. În Manualul de operaţiuni privind implementarea creditului de asistenţă 

oferit de Guvernul Republicii Polone, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1133/2016  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 355-359, art. 1223), 

cuvintele „instituție financiară participantă” la orice formă gramaticală se substituie cu 

cuvintele „bancă participantă” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

33. La punctul 2.3 şi 2.4 din Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii 

Moldova pînă în anul 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2016 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 222), cuvintele 

„instituțiilor financiare” se substituie cu cuvintele „entităților de creditare”. 

 

34. La punctul 15 subpunctul 4) din Regulamentul privind stingerea obligației 

fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 235/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 127, art. 

304), cuvintele „instituția financiară” se substituie cu cuvântul „bancă”. 

 

35. La punctul 10 subpunctul 16 din Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

395/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 181-189, art. 484), 

cuvintele „instituțiile financiare” se substituie cu cuvântul „bănci”. 

 



 

 

36. La punctul 7 subpunctul 1) litera j) și subpunctul 2) litera j) din Regulamentul 

privind birourile (secţiile) comercial - economice în cadrul  misiunilor diplomatice şi 

oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 413/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 190-200, 

art. 502), cuvintele „instituțiile financiare” se substituie cu textul „entitățile din 

sectorul financiar (bănci, entități de creditare nebancară, societăți de asigurări etc.)”. 

 

37. La punctul 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea 

frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului 

comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390-395, art. 1068), cuvintele „instituție 

financiară” se substituie cu cuvântul „bancă”. 

 

38. La punctul 59 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele 

de masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2018 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 84-93, art. 255), cuvintele „instituțiile financiare” se 

substituie cu cuvântul „băncile”. 

 

39. La punctul 26 subpunctul 3 din anexa 1 a Hotărîrii Guvernului nr. 414/2018 

cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public şi de 

raţionalizare a administrării sistemelor informaţionale de stat (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 157-166, art. 474), cuvintele „instituțiile financiare” se 

substituie cu textul „entităţile din sectorul financiar bancar şi nebancar”. 

 

40. La punctul 46 subpunctul 3 din Regulamentul privind desfăşurarea licitaţiilor 

pentru oferirea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

690/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 267-275, art. 745), 

cuvintele „instituțiile financiare” se substituie cu cuvintele „entităţile de creditare”. 

 

41. La punctul 7 subpunctul 1) litera b) din Regulamentul-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu 

vîrsta de 4 luni–3 ani aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 730/2018 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 849), cuvintele „instituțiilor 

financiare” se substituie cu cuvântul „băncilor”. 

 

42. La punctul 9 subpunctul 4 din Statutul Instituţiei publice „Baza auto a 

Cancelariei de Stat”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2018 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395, art. 1023), cuvintele „instituțiile 

financiare” se substituie cu textul „entităţile din sectorul financiar bancar şi nebancar”. 

 

43. La punctul 9 subpunctul 4 din Statutul Instituţiei publice „Direcţia generală 

pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 950/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 



 

 

nr. 384-395, art. 1026), cuvintele „instituțiile financiare” se substituie cu textul 

„entităţile din sectorul financiar bancar şi nebancar”. 

 

44. La punctul 19 subpunctul 13 din Statutul Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 990/2018 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 398-399, art. 1053), cuvintele 

„instituțiile financiare” se substituie cu textul „entităţile din sectorul financiar bancar 

şi nebancar”. 

 

45. La punctul 78 și anexa nr. 8 din Regulamentul cu privire la procedura de 

realizare a controlului ulterior de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1000/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 448-

460, art. 1260), cuvintele „instituție financiară” la orice formă gramaticală se substituie 

cu cuvântul „bancă” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

46. La punctul 33 subpunctul 3 din Statutul Fondului de Investiţii Sociale din 

Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1188/2018  (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 448-460, art. 1265), cuvintele „instituțiile financiare” 

se substituie cu textul „entităţile din sectorul financiar bancar şi nebancar”. 

 

47. La punctul 24 subpunctul 3 din Statutul Instituţiei publice „Agenţia 

Informaţională de Stat „Moldpres”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1208/2018 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 6-12, art. 5), cuvintele „instituțiile 

financiare” se substituie cu textul „entităţile din sectorul financiar bancar şi nebancar”. 

 

48. La punctul 30 subpunctul 4 din Statutul Instituţiei publice „Laboratorul 

central fitosanitar”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1209/2018 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 513-525, art. 1347), cuvintele „instituțiile 

financiare” se substituie cu textul „entităţile din sectorul financiar bancar şi nebancar”. 

 

49. La punctul 30 subpunctul 4 din Statutul Instituţiei publice „Laboratorul 

central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice şi a produselor conservate", aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1210/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 513-525, art. 1348), cuvintele „instituțiile financiare” se substituie cu textul 

„entităţile din sectorul financiar bancar şi nebancar”. 

 

50. La punctul 31 subpunctul 4 din Statutul Instituţiei publice „Centrul 

Republican de Diagnostic Veterinar”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1211/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 513-525, art. 1349), 

cuvintele „instituțiile financiare” se substituie cu textul „entităţile din sectorul financiar 

bancar şi nebancar”. 

 

51. La punctul 19  din anexa 10 a Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru 

aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă 



 

 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 38-47, art. 66), cuvintele 

„instituția financiar-bancară” se substituie cu cuvântul „bancă”. 

 

52. La punctul 35 subpunctul 3 din Regulamentul cu privire la instituirea şi 

funcţionarea Sistemului naţional de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu 

efect de seră şi altor informaţii relevante pentru schimbările climatice, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1277/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 

nr. 38-47, art. 67), cuvintele „instituţiilor financiare multilaterale” se substituie cu 

cuvintele „entităţilor de creditare”. 

 

53. La punctul 19 subpunctul 1 litera c) din Concepţia tehnică a Sistemului 

informaţional automatizat de informare şi comunicare privind prevenirea şi 

combaterea spălării banilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 14/2019 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 38-47, art. 70), cuvintele 

„instituţiilor financiare” se substituie cu cuvintele „entităţilor de creditare”. 

 

54. La punctul 24 subpunctul 3 din Statutul Instituţiei  publice  „Centrul  

Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 22/2019  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 24-28, 

art. 41), cuvintele „instituțiile financiare” se substituie cu textul „entităţile din sectorul 

financiar bancar şi nebancar”. 

 

55. Statutul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 45/2019  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 38-47, 

art. 71), se modifică după cum urmează: 

1) La punctul 7 subpunctul 1) litera f) şi subpunctul 2) litera e), textul „băncilor 

comerciale şi altor instituții financiare” se substituie cu textul „băncilor  şi altor entități 

de creditare nebancară”; 

2) La punctul 8 subpunctul 7), cuvintele „instituții financiare” se substituie cu 

cuvintele „entităţi de creditare”; 

3) La punctul 19,  textul „ , şi ai instituțiilor financiare naţionale şi 

internaţionale” se substituie cu textul „ , ai entităților de creditare națională şi ai 

instituţiilor financiare internaţionale”. 

 

56. Punctul 18 al Regulamentul cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei în 

cazul decesului unuia dintre soţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2019 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 400-406, art. 1049), se modifică 

după cum urmează: 

1) cuvintele „instituție financiară” la orice formă gramaticală se substituie cu 

cuvântul „bancă” la forma gramaticală corespunzătoare; 

2) cuvântul „filiala” se substituie cu cuvântul „sucursala”. 

 

57. La punctul 24 subpunctul 2) litera a1) și c1)  din Hotărârea Guvernului nr. 

227/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional 



 

 

„Evidenţa solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 115-117, art. 348), cuvintele „instituțiile financiare” se substituie 

cu textul „entitățile de creditare”. 

 

58. La punctul 9 subpunctul 5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 230/2020 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 104-105, art. 319), cuvintele „instituții financiare” se substituie cu 

cuvântul „bănci”. 

 

59. Hotărârea Guvernului nr. 338/2020 cu privire la Oficiul de Gestionare a 

Programelor de Asistenţă Externă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 

131-141, art. 435), se modifică după cum urmează: 

1) La punctul 5 subpunctul 7), cuvintele „instituțiilor financiare” se substituie cu 

textul „entităților de creditare”; 

2) La punctul 6 subpunctul 6), textul „băncile comerciale şi alte instituții 

financiare” se substituie cu textul „bănci şi alte entități de creditare nebancară”. 

 

           60. La punctul 12 subpunctul 2) din Regulamentul privind reevaluarea bunurilor 

imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 827/2020 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 313-317, art. 990), cuvintele 

„instituțiile financiar-creditare” se substituie cu cuvântul „băncile”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează 

în unele hotărâri ale Guvernului 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

         Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se 

operează în unele hotărâri ale Guvernului este elaborat de către Ministerul Finanțelor. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite 

         Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se 

operează în unele hotărâri ale Guvernului (în continuare – Proiect) este elaborat în 

contextul adoptării și intrării în vigoare a Legii nr. 202/2017 privind activitatea 

băncilor. Astfel, reieșind din noul cadru normativ care operează cu termenul de 

,,bancă”, în loc de „instituție financiară”, se impune necesitatea revizuirii cadrului 

normativ al Guvernului.  

         Totodată, în condițiile în care art.148 alin.(4) al Legii nr.202/2017 prevede că 

„orice referire sau trimitere, în actele normative existente, la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, la termenul de „instituţie financiară” se va considera ca referire şi/sau 

trimitere la termenul de „bancă” prevăzut la art. 3 din prezenta lege”, cu atât mai mult 

se impune necesitatea revederii cadrului normativ al Guvernului, întrucât în anumite 

situații termenul de „instituție financiară” ar putea semnifica nu doar o bancă dar 

eventual și o altă entitate din sectorul financiar bancar și nebancar (entitate de creditare 

nebancară (organizație de creditare nebancară, asociație de economii și împrumut), 

prestator de servicii de plată, societate de asigurare etc.). 

           De asemenea, elaborarea proiectului dat de act normativ a derivat inclusiv din 

necesitatea de ajustare a unor acte normative ale Guvernului (în domeniul 

supravegherii marcării de stat, de contractare a serviciilor bancare de către autoritățile 

și instituțiile publice) la prevederile altor acte normative. 

           În acest context, scopul proiectului dat este de a ajusta cadrul normativ al 

Guvernului prin asigurarea uniformității acestuia, ajustarea acestuia reieșind din 

evoluțiile și utilizarea acestuia în timp în vederea asigurării clarității normelor de 

reglementare la nivel de aplicare, dar și perfecționării acestora.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

         Proiectul prenotat nu prevede armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede: 

- ajustarea cadrului normativ al Guvernului la terminologia utilizată în Legea nr. 

202/2017 privind activitatea băncilor, prin revederea termenului de „instituție 

financiară” și substituirea acestuia cu termenii relevanți din domeniul financiar bancar 

și nebancar. 

- amendarea actelor normative ce ţin de supravegherea marcării de stat întru asigurarea 

securităţii consumatorilor şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora. 



 

 

În acest sens, proiectul prevede inclusiv faptul că comercializarea articolelor din 

metale prețioase de către persoanele fizice se va efectua în baza chitanțelor de 

achiziție. 

- amendarea Hotărârii Guvernului nr.428/2014 prin concretizarea indicatorilor 

financiari și prudențiali în baza cărora autoritățile și instituțiile publice urmează să 

achiziționeze serviciile bancare.  

Hotărârea Guvernului nr.428/2014 a fost elaborată și aprobată în anul 2014 în vederea 

realizării angajamentelor asumate de autoritățile naționale conform Matricei de 

politici DPO de la etapa dată, care prevedea necesitatea de a elabora reglementări care 

să prevadă că achiziționarea de către autoritățile/ instituțiile publice și entitățile cu 

capital de stat (întreprinderi de stat și societăți comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat) a serviciilor bancare în dependență de indicatorii de lichiditate, și de 

capital ai băncii (fondurile proprii și rata fondurilor proprii). Respectiv, reglementările 

de rigoare pentru întreprinderile de stat și societăților comerciale cu capital de stat au 

fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.387/2014 (care prevede indicatorii de 

prudențialitate prenotați ce necesită a fi luați în calcul la etapa de contractare a 

serviciilor bancare), iar pentru autoritățile și instituțiile publice – Hotărârea 

Guvernului nr.428/2014, care prevede o noțiune mult mai amplă „indicatorii 

prudențiali”. În condițiile în care indicatorii prudențiali conform reglementărilor din 

domeniul bancar sunt foarte complecși și nu se limitează doar la indicatorii de 

lichiditate și de capital, la etapa de selectare a unei bănci pentru prestarea serviciilor 

este foarte dificil identificarea unei bănci care să dețină o poziție avantajoasă în raport 

cu toți indicatorii de prudențialitate, motiv din care se propune, luarea în considerare 

în special a indicatorilor de lichiditate, fondurile proprii și rata fondurilor proprii (după 

cum prevedea Matricea DPO care a stat la baza elaborării și aprobării HG 428/2014, 

precum și conform prevederilor care se aplică la moment în raport cu entitățile cu 

capital de stat prin HG 387/2014), precum și concretizarea perioadelor de referință 

aplicabile.   

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli şi/sau alocări de mijloace 

financiare din contul bugetului de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative în vigoare, care se află în 

conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul 

unitar al actelor normative amendate. Totodată, ulterior aprobării proiectului vizat, 

autoritățile administrației publice centrale urmează să-și ajusteze actele normative 

departamentale la prevederile proiectului dat.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

         În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor, directoriul 

,,Transparența decizională/ Procesul decizional” proiectul urmează a fi remis 

Cancelariei de Stat pentru anunțare în cadrul ședinței Secretarilor, precum și urmează 

a fi plasat anunțul privind organizarea consultărilor publice pe marginea acestuia. 

8. Constatările expertizei anticorupție 



 

 

         Proiectul urmează să parcurgă  expertiza anticorupție.  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

         Întrucât proiectul de lege nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene, acesta nu va fi expediat Centrului de Armonizare a 

Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii 

Europene. 

10. Constatările expertizei juridice 

         Proiectul urmează să parcurgă expertiza juridică. 

11. Constatările altor expertize 

         Reieșind din prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

precum și în temeiul art.1 din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activității de întreprinzător, proiectul nu necesită a fi supus altor 

expertize. 
 
 

  Secretar de Stat              (semnat electronic)             Tatiana IVANICICHINA 
 

 



Executor: Burcă Crina  

Tel: (022) 26 26 52 

E-mail: crina.burca@mf.gov.md 

 

Cancelaria de Stat 
 

 

CERERE 
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte ale Guvernului 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare Nota 

autorului 

1. Categoria și denumirea proiectului Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor 
ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Finanţelor 

3. Justificarea depunerii cererii  
 

Noul cadru normativ al Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor 
operează cu termenul de  „bancă”, în loc de „instituție financiară”, 

astfel se impune necesitatea revizuirii cadrului normativ al 

Guvernului. 

4. Lista autorităților și instituțiilor a căror 

avizare este necesară 

Cancelaria de Stat 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii  

Ministerul Afacerilor Interne  

Ministerul Justiției  

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. 

Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică 

Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă 112 

Centrul Național Anticorupție  
Banca Naţională a Moldovei 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare 

Casa Națională de Asigurări Sociale 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

Agenția Resurse Informaționale Juridice 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Agenția Informațională de Stat „Moldpres” 

Agenția Pentru Eficiență Energetică 

Agenția Servicii Publice 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

15 zile lucrătoare. 

6. Persoana responsabilă de promovarea 

proiectului 

 

Crina Burcă, consultant principal, Secția reglementarea sectorului 

financiar, Direcția Politici Financiare, tel. 022 26 26 52,  e-mail: 

crina.burca@mf.gov.md. 

7. Anexe  1. Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de Hotărâre; 
2. Nota informativă. 

8. Data şi ora depunerii cererii 
 

9. Semnătura 
 

 

Secretar de Stat             (semnat electronic)             Tatiana IVANICICHINA 
 

 

MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

MD-2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase, 7 

www.mf.gov.md, tel.(022) 26-26-00, fax 022-26-25-17 
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