
      
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport studiu 
Privind rolul sectorului Asociațiilor de Economii și Împrumut în prestarea serviciilor de 
plată pentru populația din localitățile rurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat de: AO Alternative Internaționale de Dezvoltare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău 2017 



2 
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SAPI    Sistemul automatizat de plăţi interbancare 
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Introducere 

Asociațiile de Economii și Împrumut (în continuare AEÎ) activează în baza prevederilor Legii 
asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139 din 21.06.2007. 

Această lege defineşte AEÎ ca fiind o organizaţie necomercială, scutită de plata impozitului pe 
venit, cu statut juridic special, membrii căreia pot fi persoane fizice și/sau juridice în dependență 
de categoria de licență deținută, care urmăresc principii comune. 

Activitatea de bază a asociațiilor constă în acceptarea în calitate de depuneri a economiilor 
personale de la membrii săi și acordarea împrumuturilor membrilor asociației, precum și 
acordarea de servicii aferente împrumuturilor, serviciilor de intermediere în asigurări în calitate 
de agent bancassurance, consultații și altor servicii, cu acordul scris al autorității de 
supraveghere. 

La 31 decembrie 2016 în Republica Moldova activau în total 290 AEÎ, dintre care: 

 224 AEÎ cu licența A, 

 64 AEÎ cu licența B și 

 2 AEÎ Centrale. 
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La situația din 31.12.2016, numărul total de membri alcătuia – 129 583, dintre care 38 044 
membri – la moment beneficiau de împrumuturi active, iar 6 574 membri – erau depunători de 
economii. 

La această dată activele totale ale asociațiilor constituiau – 633,17 mln. lei (509,50 mln. lei - la 
31.12.2015), împrumuturi acordate – 524,41 mln. lei (431,03 mln. lei - la 31.12.2015), depuneri 
de economii – 302,35 mln. lei (211,09 mln lei - la 31.12.2015), profit net – 31,45 mln. lei (21,62 
mln lei - la 31.12.2015) și capital propriu – 204,96 mln. lei (173,02 mln lei - la 31.12.2015). 

Cerințele de bază pentru inițierea activității AEÎ sunt: 

 minim de 50 de membri persoane fizice, 
 un sistem cu trei niveluri de management: Adunarea Generală a membrilor, Consiliul 

asociație şi un director executiv. 

Activitatea asociațcti este licențiată, iar în scopul controlului riscurilor asumate de asociaţie, se 
stabilesc următoarele categorii ale licenţei de activitate: A, B, C şi licenţa asociaţiei centrale, 
acordate de autoritatea de supraveghere. 

Licenţa de categoria A poate fi acordată asociaţiei nou-create ai cărei membri sînt doar 
persoane fizice şi al cărei scop este prestarea către membrii săi a următoarelor servicii: 

 acordarea de împrumuturi;  
 acordarea de servicii aferente împrumuturilor;  
 acordarea serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent 

bancassurance;  
 acordarea de consultaţii;  
 acordarea altor servicii, cu acordul scris al autorităţii de supraveghere.  

Licenţa este valabilă în limita unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în care este 
înregistrată asociaţia şi nu acordă dreptul de instituire a filialelor şi de deschidere a 
reprezentanţelor pe teritoriul unităţii menţionate.  

Licenţa de categoria B poate fi acordată asociaţiei care a deţinut în decurs de cel puţin un an 
licenţă de categoria A, valoarea totală a activelor ei fiind de cel puţin 1 500 000 lei, ai cărei 
membri sînt persoane fizice şi juridice în număr minim de 200 şi al cărei scop este prestarea 
către membrii săi a următoarelor servicii: 

 acordarea de împrumuturi; 
 acceptarea următoarelor tipuri de depuneri de economii:  

o la termen; 
 acordarea de servicii aferente împrumuturilor;  
 acordarea serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent 

bancassurance;  
 acordarea de consultaţii;  
 acordarea altor servicii, cu acordul scris al autorităţii de supraveghere. 

Licenţa este valabilă în limita unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea în care este 
înregistrată asociaţia şi acordă dreptul de instituire a filialelor şi de deschidere a 
reprezentanţelor pe teritoriul unităţii menţionate. 

Licenţa de categoria C poate fi acordată asociaţiei care a deţinut în decurs de cel puţin un an 
licenţă de categoria B, valoarea totală a activelor ei fiind de cel puţin 20 000 000 lei, ai cărei 
membri sînt persoane fizice şi juridice în număr minim de 2 000 şi al cărei scop este prestarea 
către membrii săi a următorelor servicii: 
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 acordarea de împrumuturi;  
 acceptarea următoarelor tipuri de depuneri de economii:  

o la termen;  
o la vedere;  

 acordarea de servicii aferente împrumuturilor;  
 acordarea serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent 

bancassurance;  
 acordarea de consultaţii;  
 acordarea altor servicii, cu acordul scris al autorităţii de supraveghere.  

Licenţa este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi acordă asociaţiei dreptul de a 
institui filiale şi a deschide reprezentanţe în întreaga ţară.  

Asociaţia care deţine licenţă de categoria A sau B poate solicita extinderea teritorială a acţiunii 
licenţei asupra unităţii administrativ-teritoriale vecine de acelaşi nivel, sau de nivel inferior, 
după caz, fără modificarea categoriei licenţei deţinute. Extinderea acţiunii licenţei poate fi 
aprobată doar asupra unităţilor administrativ-teritoriale din imediata vecinătate a unităţii în 
care este înregistrat sediul asociaţiei solicitante. 

Licenţa de categoria B sau C poate fi acordată asociaţiilor care vor întruni următoarele cerinţe 
minime faţă de încăperi şi faţă de dotarea tehnică:  

a) sediul – încăpere cu suprafaţa operaţională de cel puţin 20 de metri pătraţi, amplasată în 
spaţii cu destinaţie nelocativă;  

b) necesarul de dotare tehnică: legătură telefonică; safeu; computer cu conectare la reţeaua 
internet; software pentru ţinerea evidenţei contabile, adaptat necesităţilor asociaţiilor, cu 
posibilităţi de întocmire a rapoartelor financiare şi specializate, de generalizare (consolidare) a 
informaţiei financiare şi de analiză a acesteia. 

Asociaţia poate investi mijloacele sale băneşti, neutilizate la acordarea împrumuturilor, în 
conformitate cu politica de investiţii aprobată de consiliu. Totodată, efectuarea investiţiilor în 
capital sau în valori mobiliare ale societăţilor comerciale şi instituţiilor financiare supuse 
controlului din partea autorităţii de supraveghere sau a Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia 
instrumentelor financiare derivate, se permite doar asociaţiilor care deţin licenţă de categoria B 
sau C şi asociaţiilor centrale şi doar cu acordul scris al autorităţii de supraveghere. 

Restricţii în activitatea AEÎ 

Asociaţia nu are dreptul să acorde alte servicii financiare sau servicii de alt gen, să încalce 
condiţiile de licenţiere, precum şi să efectueze activităţi comerciale sau de producţie, altele decât 
cele stabilite în licenţa deţinută şi care reies nemijlocit din acestea și anume: 

 să acorde servicii persoanelor care nu sînt membri ai asociaţiei;  
 să desfăşoare activităţi sau operaţiuni în străinătate;  
 să acorde servicii sau să efectueze investiţii, conform art.7 din Legea nr. 139 din 

21.06.2007, în valută străină;  
 să efectueze investiţii în capital, în valori mobiliare sau în instrumente financiare derivate 

ale cooperativelor şi societăţilor comerciale, altele decât cele menţionate la art.7 alin. (2) 
din Legea nr. 139 din 21.06.2007;  

 să accepte depuneri de economii pentru rambursarea datoriilor asociaţiei, inclusiv a 
creditelor şi împrumuturilor primite de aceasta. 
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Paralel există Normele de prudență financiară, care reglementează cerințe prudențiale și 
neprudențiale, inclusiv mărimea capitalul instituțional, limitele împrumuturilor, lichidităţile, 
rezervele obligatorii, precum și modul de constituire și utilizare a provizioanelor pentru pierderi 
din împrumutri. 

Odată cu creșterea numărului membrilor ai AEÎ, volumului portofoliului de împrumuturi, a 
depunerilor atrase și altor surse, precum și tendința de extindere a activităților aferente, apare 
necesitatea diversificării serviciilor care pot fi prestate de către AEÎ pentru membrii săi. 

Acțiunile în efectuarea cercetării 

Studiul privind rolul sectorului AEÎ în prestarea serviciilor de plată pentru populația din 
localitățle rurale este bazată pe analiza pieței serviciilor de plată din Republica Moldova, a 
prestatorilor de asemenea servicii și a potențialilor consumatori întru determinarea golurilor 
(lipsurilor) sau dificultăților în accesarea serviciilor de plăți de către populația rurală. 

Studiul a luat ca principiu de investigare cercetarea și suprapunerea celor doi piloni a unei piețe 
funcționale: cererea și oferta, ca ulterior să fie clar stabilite lacunele și, respectiv, bine 
formulate recomandările și propunerile pentru următorii pași de aplicare (neaplicare) a acestora 
în activitatea AEÎ. 

Determinarea corelării dintre cererea și oferta actuală în piața financiară a Republicii Moldova, 
inclusiv cea internautică, apoi identificarea oportunităților și excluderea pericolelor, ne va 
permite stabilirea unui mecanism fezabil de furnizare a serviciilor de plată în sectorul rural și ne 
va indica calea de lărgire a gamei serviciilor, sporind astfel numărul potențialilor beneficiari. 

Echipa de implementare a utilizat “cele mai bune practici” în efectuarea studiului, urmînd cu 
strictețe sarcinile stipulate în termenii de referință și planul de acțiuni. 

I. Sumarul Activităților 

1.1. Contextul derulării studiului 

Studiul asupra oportunităților de dezvoltare a serviciilor prestate de către AEÎ a fost realizat la 
solicitarea Comisiei Naționale ai Pieții Financiare și finanțat de către IFAD, şi implementat de 
către Asociaţia Obştească „Alternative Internațională de Dezvoltare” (mai departe „Alternative”). 

Prezenta lucrare este prima încercare de a evalua rolul AEÎ în acoperirea unor goluri de prestare 
a serviciilor financiare în spațiul rural și va servi drept temelie analitică la formularea 
oportunităților de dezvoltare a serviciilor financiare prestate de către AEÎ, în special, serviciilor 
de plăți bănești de diferit gen pentru membrii săi. 

1.2. Metodologia de realizare a studiului 

Metodologia aplicată la efectuarea acestui studiu a fost cercetarea documentară a surselor 
informaționale existente şi a cuprins: datele statistice actuale disponibile, rapoartele de activitate 
ale diferitor instituții implicate direct sau indirect în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, 
baze de date disponibile, cercetări de piață în domeniu realizate anterior, presa, rapoarte ale 
organismelor specializate atât naționale cât şi internaționale. 

În procesul efectuării studiului au fost investigate trei segmente principale: cererea, oferta, și 
lipsurile (gap) pentru a stabili mecanismul de furnizare a serviciilor de plată și accesul dorit la 
servicii pentru o gamă mai mare de potențiali beneficiari. 

În conformitate cu planul de acțiuni și metodologia stabilită, Prestatorul a întreprins următoarele 
acțiuni de bază: 
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Etapa I – Pregătirea și lansarea cercetării 

La această etapă, pentru pregătirea și lansarea cercetării au fost efectuate următoarele acțiuni: 

1. A fost întocmit un plan detaliat de lucru împreună cu toți membrii echipei implicați în 
efectuarea studiului (coordonat și cu CNPF); 

2.  A fost definitivată metodologia finală și termenii de executare; 
3.  Au fost stabilite sarcinile și condițiile contractuale; 
4.  Au fost stabilite obiectivele și sarcinile la fiecare etapă de îndeplinire a studiului; 
5.  Au fost identificați utilizatorii și grupele țintă; 
6.  Au fost determinate metodele de cercetare referitor la investigarea situației în domeniu; 
7.  Au fost întocmite chestionarele generale pe localități și chestionarele pentru persoanele ce 

vor fi intervievați; 
8.  A fost determinată structura raportului final. 

Etapa II – Colectarea, prelucrarea și analiza informației 

La această etapă au fost efectuate activitățile ce țin de: 

1. Colectarea informației și analiza cadrului legal și normativ aferent organizării și 
funcționării sistemului de plăți național; 

2. Colectarea și analiza informației privind practicile internaționale cu privire la instituțiile 
financiare (altele decât băncile comerciale), care asigură prestarea serviciilor de plată 
pentru populația din localitățile rurale; 

3. Organizarea interviurilor cu 30 de AEÎ (20 – licență A și 10 de licență B) și chestionarea a 
cel puțin 1000 de membri ai AEÎ, privind accesarea serviciilor de plată; 

4. Colectarea informațiilor referitor la beneficiarii serviciilor de plată pentru populația 
localităților rurale; 

5. Organizarea interviurilor cu furnizorii de servicii existenți, inclusiv prestatorii bancari și 
cei nebancari, chestionarea altor părți interesate, inclusiv reprezentanți ai instituțiilor 
publice; Analiza ofertei existente de servicii de plată și categorii de furnizori (bănci 
comerciale, societăți de plată, emitenți de monedă electronică, furnizori de servicii 
poștale); 

6. Colectarea și analiza cererii referitor la  servicii de plată pentru populația din localitățile 
rurale; Identificarea punctelor forte și slabe ale furnizorilor de servicii de plată; 
Evaluarea activității asociațiilor centrale (AEÎ ”ACAEÎ” și ACEÎ ”Uniunea Centrală” și/sau 
a unei posibile entități economice, pasibilă de a solicita licență în calitate de prestator de 
servicii de plată); 

7. Solicitarea informației privind condițiile necesare pentru a deveni agent a serviciilor 
internaționale de transferuri rapide (MoneyGram, Western Union, Anelik); 

8. Efectuarea analizei cost-beneficiu pentru sectorul AEÎ pentru fiecare serviciu de plată 
identificat; 

9. Identificarea responsabilităților CNPF privind cooperarea cu BNM în procesul de 
supraveghere a activității AEÎ în cadrul sistemului național de plăți; 

10. Prezentarea Raportului de Progres. 

În cadrul acestei etape au fost organizate multiple întâlniri de lucru a membrilor echipei, au fost 
contactate telefonic cele 30 de AEÎ selectate, au fost efectuate 30 deplasări în teritoriu, unde s-a 
discutat cu 179 persoane din conducerea și consiliile acestor AEÎ referitor la studiul de cercetare, 
au fost distribuite 1200 chestionare, s-au colectat direct în cadrul întâlnirilor cele 30 chestionare 
ce cuprind date generale referitor la localități și prestatorii de servicii de plăți din aceste 
localități. Au fost organizate 2 întâlniri cu asociațiile centrale AEÎ ”ACAEÎ” și ACEÎ ”UNIUNEA 
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CENTRALĂ”, referitor la evaluarea activității acestor asociații, unde au fost discutate întrebările 
din chestionarele de evaluare. 

De asemenea au fost efectuate un șir de întâlniri cu alți actori de pe piața serviciilor de plăți 
printre care 2 întâlniri cu reprezentanții CNPF, o întâlnire cu reprezentanții BNM, Poșta 
Moldovei, societățile de plată, emitenții de monedă electronică, Băncile comerciale. 

Etapa III –Organizarea mesei rotunde și – Prezentarea rezultatelor studiului 

În cadrul acestei etape au fost organizate 2 întruniri la care au participat părțile implicate 
(reprezentanții AEÎ teriotoriale, AEÎ centrale, CNPF, UCIP-IFAD) din cadrul sistemului unde au 
fost făcute două prezentări: 

1. Studiul privind rolul sectorului asociațiilor de economii și împrumut în prestarea serviciilor 
de plată pentru populația din localitățile rurale (primele constatări); 

2. Analiza SWOT a poziției asociațiilor de economii și împrumut în calitate de prestator de 
servicii de plată. 

Etapa IV –Elaborarea și prezentarea raportului Final 

În cadrul acestei etape au fost efectuate activitățile necesare elaborării, coordonării cu CNPF a 
raportului final inclusiv au fost elaborate propunerile pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative ce țin de ajustarea legislației pentru prestarea de către sistemul de AEÎ a 
serviciilor de plată și la Acordul de colaborare între Banca Națională a Moldovei și Comisia 
Națională a Pieței Financiare din 27.12.2010 pentru asigurarea schimbului de informații 
necesare asigurării supravegherii activității sistemului AEÎ. 

II. Cadrul legal aferent organizării și funcționării sistemului de plăți 
național 

Legislația națională aplicabilă instrumentelor de plată și sistemelor de plăți 

Introducere  

Necesitatea implementării, dezvoltării și promovării unui sistem modern de plăți, care să 
corespundă celor mai bune practici internaționale în domeniu, a fost declarată în Strategia de 
dezvoltare a sistemului național de plăți al Republicii Moldova (Strategia), aprobată prin HCA al 
BNM nr. 328 din 19.12.2002. Considerînd pe bună dreptate sisitemul de plăți "... un element 
esențial al infrastructurii financiare a economiei de piață...", Strategia stabilește obiectivele 
dezvoltării sistemului național de plăți - dezvoltarea mijloacelor de promovare a politicii monetare 
şi dezvoltarea mecanismelor de gestionare a riscurilor în domeniul sistemelor de plăţi. 

Punctul 2.2.1. din Strategie, prevede elaborarea de către BNM a cadrului normativ nou pentru 
reglementarea utilizarea instrumentelor de plată în cadrul sistemului de plăți. 

Rezultat al implementării Strategiei a fost elaborat și adoptat un set de acte legislative și 
normative, care reglementează sistemul de plăți, activitatea entităților participante la sistemul de 
plăți și modul de supraveghere a acestui sistem. 

Prezentul capitol conține o analiză a cadrului legal aferent sistemului național de plăți, iar lista 
actelor legislative și normative relevante se conține în Anexa nr. 1. 

Generalități  

Sistemul de plăți, definit în Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de plăţi al Republicii 
Moldova, aprobată prin HCA al BNM nr. 328 din 19.12.2002, reprezintă un set de reglementări şi 
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instrumente de plată, instituţii şi mecanisme tehnice de transfer al mijloacelor băneşti, fiind parte 
integrantă a sistemului monetar într-o economie de piață. 

Sistemul de plăţi, conform  Legii  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și 
moneda electronică, este definit fiind un sistem de transfer de fonduri care funcţionează în baza 
unor norme comune (reguli, proceduri, contracte etc.), formale şi standardizate pentru procesarea, 
compensarea şi/sau decontarea operaţiunilor de plată. 

Elementele de bază a sistemului național de plăți al Republicii Moldova sunt: 

1. Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI) 
2. Sistemul de înscrieri în conturi ale valorile mobiliare (decontări ale valorilor mobiliare) 
3. Instrumentele de plată 
4. Sistemele de deservire bancară la distanță. 

Potrivit Regulamentului cu privire la istemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin HCA 
al BNM nr. 53 din 02.03.2006, Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI) reprezintă 
sistemul prin intermediul căruia sunt efectuate plățile interbancare în lei moldovenești pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

SAPI este compus din: 

1. Sistemul de decontare pe bază brută în timp real, și 
2. Sistemul de compensare cu decontare pe bază netă. 

Sistemul de decontare pe bază brută în timp real (sistemul DBTR), este destinat prelucrării 
plăților urgente și de mare valoare. 

Sistemul DBTR operează conform principiului de decontare pe bază brută, efectuînd procesarea 
şi decontarea fiecărui document de plată în parte. 

Sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (sistemul CDN), este destinat procesării 
plăților de mică valoare. 

Sistemul CDN operează conform principiului de compensare şi decontare pe bază netă, efectuînd 
compensarea plăţilor transmise de participanţi şi remiterea rezultatelor compensării spre 
decontare în sistemul DBTR la intervale de timp prestabilite. 

În SAPI pot participa: 

1. Banca Națională a Moldovei (BNM) 
2. Băncile licențiate de către BNM 
3. Centrul de casă și decontări din or. Tiraspol 
4. Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor 
5. Băncile în proces de lichidare 
6. Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei 
7. Centrul de Guvernare Electronică (care nu are deschis cont în SAPI și participă în SAPI în 

baza contractului încheiat cu BNM). 

Administrator al SAPI este BNM. 

Examinînd prevederile pct. 2.5 din Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți 
interbancare, aprobat prin HCA al BNM nr. 53 din 02.03.2006, constatăm, că societățile de plată, 
emitenții de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale nu pot fi participanți la SAPI. Cu 
toate acestea, pe paița Republicii Moldova activează 2 societăți de plată (QIWI-M SRL și SC MMPS 
SRL) și 4 emitenți de monedă electronică (Paymaster SRL, Paynet Service SRL, Microinvest SRL și 
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Artosis SRL) și 1 furnizor de servicii poștale (Î.S. Poșta Moldovei), ceea ce permite să 
concluzionăm: cadrul legal actual permite prestarea serviciilor de plată, fără participarea la 
sistemul SAPI. 

Sistemul de decontare a valorilor mobiliare, este compus din: 

1. Sistemul de Înscrieri în Conturi a valorilor mobiliare (SIC), în cadrul căruia sunt decontate 
valorile mobiliare de stat (VMS) și certificatele Băncii Naționale (CBN), și 

2. Depozitarul Național de Valori Mobiliare, în cadrul căruia sunt decontate valorile 
mobiliare corporative. 

Instrumentele de plată sunt dispozitive și/sau seturi de proceduri convenite între un utilizator 
de servicii de plată și un furnizor de servicii de plată, care permit transferul fondurilor de la 
plătitor la beneficiar. Instrumentele de plată pot fi cu numerar și fără numerar. 

Instrumentele de plată cu numerar sunt reprezentate prin monede metalice și bancnote. 

Instrumentele de plată fără numerar sunt mijloacele prin care un plătitor dă băncii sale 
autorizaţie să transfere fonduri pentru efectuarea unei plăţi sau prin care un beneficiar dă 
instrucţiuni băncii sale să colecteze fondurile de la un plătitor. Cele mai utilizate instrumente de 
plată fără numerar în Republica Moldova sunt: 

1. Cardul bancar 
2. Transferul de credit 
3. Debitarea directă. 

Potrivit Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin 
HCA al BNM nr. 53 din 02.03.2006: 

 Cardul de plată reprezintă un suport de informație standardizat și, după caz, personalizat 
prin intermediul căruia deținătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de 
identificare și/sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, în funcție de tipul 
cardului de plată are acces la distanță ca contul de plăți la care este atașat cardul de plată 
în vederea efectuării anumitor operațiuni de plată. 

 Transferul de credit reprezintă o serie de operațiuni care încep prin inițierea de către 
plătitor a unui ordin de plată și transmiterea acestuia prestatorului de serviciu de plată în 
scopul punerii la dispoziția unui beneficiar a unei sume de bani. 

 Debitarea directă constă dintr-o serie de proceduri în care debitarea contului de plăți al 
plătitorului se realizează în baza informației primite de la beneficiarul plății și a 
consimțămîntului acordat de către plătitor privind debitarea contului său. 

Sistemele automatizate de deservire la distanță (sisteme ADD) sunt soluţii informatice şi/sau 
echipamente, puse de prestatorul de servicii de plată la dispoziţia clienților (persoane fizice și 
juridice care, în baza contractului încheiat cu prestatorul deţine un dispozitiv şi/sau un nume de 
utilizator / parolă / cod sau orice alt element similar care să permită prestatorului de servicii de 
plată autentificarea acestuia de la distanţă), ce cuprinde următoarele categorii: 

 sistemele de gestiune a conturilor de plăţi de la distanţă (sisteme GCPD) – soluţii 
informatice, puse la dispoziţie de către prestatorul de servicii de plată deţinătorului, ce 
permite utilizatorului prin intermediul unei aplicaţii informatice, a unei metode de 
autentificare şi al unui mijloc de comunicaţie să aibă acces de la distanţă la mijloacele 
aflate în contul de plăţi al deţinătorului în scopul: obţinerii de informaţii privind starea 
contului de plăţi şi a tranzacţiilor realizate, efectuării tranzacţiilor în numele şi la ordinul 
deţinătorului din contul mijloacelor aflate în contul de plăţi; 
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 sistemele terminalelor multifuncţionale automatizate de deservire – soluţii informatice 
din dispozitivele automatizate ce funcţionează în regim autonom, utilizate pentru 
prestarea unui spectru larg de servicii de plată, care în baza unei metode de autentificare 
a utilizatorului oferă un şir de funcţionalităţi cum ar fi: accesarea sau operarea unui cont 
de plăţi, inclusiv efectuarea tranzacţiilor prin acest cont (depunere, transferare sau 
retragere de fonduri), efectuarea plăţilor fără utilizarea unui cont de plăţi. 

După tipul aplicaţiei/echipamentului utilizat şi al mijlocului de comunicaţie, sistemele 
ADD se clasifică de prestatorii de servicii de plată, după cum urmează: 

1) Sistemele ADD de tip pc-payments – se bazează pe o aplicaţie program a prestatorului de 
servicii de plată instalată la staţiile de lucru la sediul deţinătorului şi pot utiliza în calitate 
de mijloc de comunicaţie atît reţele private, cît şi reţeaua Internet. 

2) Sistemele ADD de tip internet-payments (browser based payments) – oferă posibilitatea 
accesării sistemului prin intermediul unei pagini web operate de către prestatorul de 
servicii de plată, fără preinstalarea aplicaţiei program la deţinător. 

3) Sistemele ADD de tip mobile-payments –sunt sistemele prin intermediul cărora 
tranzacţiile/instrucţiunile de plată sunt transmise şi/sau confirmate de deţinător către 
prestatorul de servicii de plată prin intermediul unui dispozitiv mobil. 

4) Sistemele ADD de tip telephone-payments – sunt bazate pe metoda vocală de transmitere 
a informaţiei prin intermediul operatorului deservirii telefonice (Call Center) sau prin 
autoservire, utilizînd telefonul cu culegere prin taste (Touch Tone Telephone) şi a 
mijloacelor telefoniei computerizate (cum sunt de ex. tehnologiile IVR (Interactiv Voice 
Response), Speech to Text, Text to Speech). 

5) Sistemele ADD de tip terminal-payments – reprezintă sistemele terminalelor 
multifuncţionale automatizate de deservire. 

Sistemele ADD de orice tip cu funcţionalităţi tranzacţionale, prin intermediul cărora prestatorul 
de servicii de plată intenţionează să presteze servicii de plată clienților, se înregistrează de către 
BNM conform cerinţelor Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul 
sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017. 
Pentru înregistrarea unui sistem ADD, prestatorul de servicii de plată, cel puţin cu 30 de zile 
înainte de data preconizată de lansare a sistemului, prezintă la BNM un demers la care se 
anexează informaţia specificată în regulamentul menționat. 

Lansarea sistemelor ADD, inclusiv în faza pilot, pentru prestarea serviciilor de plată şi/sau 
prestarea serviciilor de plată prin intermediul acestora se va efectua de către prestatorii de 
servicii de plată doar după primirea confirmării de înregistrare din partea BNM. Prestarea 
serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanţă în faza pilot 
nu poate depăşi perioada de 1 an de la data înregistrării sistemului de către BNM. 

Analiza succintă a cadrului legal aferent sistemului de plăți 

Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, este 
actul legislativ de bază, care reglementează activitatea prestatorilor de servicii de plată şi a 
emitenţilor de monedă electronică, condiţiile şi modul de licenţiere a acestora, regimul de 
transparenţă a condiţiilor de prestare a serviciilor de plată, de emitere şi de răscumpărare a 
monedei electronice, drepturile şi obligaţiile prestatorilor de servicii de plată, ale emitenţilor de 
monedă electronică în contextul prestării serviciilor cu titlu profesional, drepturile şi obligaţiile 
utilizatorilor de servicii, supravegherea prudenţială a prestatorilor de servicii de plată şi a 
emitenţilor de monedă electronică. 
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În funcție de prestatorul serviciului de plată, suplimentar Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire 
la serviciile de plată și moneda electronică, se aplică și cadrul legal care reglementează, în 
general, activitatea acestui prestator: 

 Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, în cazul prestării 
serviciilor de plată de către BNM 

 Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995, în cazul prestării serviciilor de plată 
de către băncile comerciale 

 Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, în cazul prestării serviciilor de plată 
de către ÎS Poșta Moldovei 

 Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni 
 Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată. 

Totodată, asupra prestatorilor serviciilor de plată se aplică legislația privind înregistrarea de stat 
a întreprinderilor. 

Prestatorii de servicii de plată 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 114 cu privire la serviciile de plată și 
moneda electronică, persoanele juridice care au dreptul de a presta servicii de plată (prestatorii 
de servicii de plată) sunt: 

    a) băncile, care activează în conformitate cu Legea instituțiilor financiare; 
    b) societăţile de plată; 
    c) societăţile emitente de monedă electronică; 
    d) furnizorii de servicii poştale, care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poştale; 
    e) Banca Naţională a Moldovei – în cazul în care nu acţionează în calitate de autoritate a 
politicii monetare sau în calitate de altă autoritate publică; 
    f) Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor. 

Putem diviza prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică în 2 categorii: 

1. bancari (Banca Națională a Moldovei și băncile comerciale); 
2. nebancari (societățile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de 

servicii poştale și Trezoreria de Stat), vezi Anexa 2. 

Activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari este reglementată, în special, prin 
Regulamentul cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică și prestatorior de 
servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr. 123 din 27.06.2013, care se aplică 
asupra societăților de plată, societăţilor emitente de monedă electronică și furnizorilor de 
servicii poştale. 

Băncile comerciale 

Potrivit Legii instituțiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995, banca este o instituţie financiară care 
acceptă de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora, transferabile prin 
diferite instrumente de plată, şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda 
credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc. 

Băncile comerciale sunt organizate ca societăți pe acțiuni. Activitatea băncilor se licențiază de 
către BNM. Licența se acordă pe un termen nedeterminat și este netrasferabilă. Taxa pentru 
licență constituie 50.000 lei. Capitalul inițial (social) minim este de 100.000.000 lei. Activitatea 
băncilor, inclusiv în calitate de prestatori de servicii de plată şi de emitenţi de monedă 
electronică, este reglementată și supravegheată de către BNM. 
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Societățile de plată 

Potrivit Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, 
societatea de plată este o societate comercială, alta decât banca, furnizorul de servicii poştale sau 
societatea emitentă de monedă electronică, ce deţine licenţă, în conformitate cu prezenta lege, 
pentru prestarea serviciilor de plată. 

Societățile de plată pot fi constituite sub forma de organizare juridică de societate pe acțiuni sau 
societate cu răspundere limitată.  

Activitatea societăților de plată de prestare a serviciilor de plată se licențiază de către BNM, care 
este investită cu dreptul exclusiv de acordare și retragere a licenței. Licența se eliberează pe un 
termen nedeterminat și este netrasferabilă.  

Taxa pentru licență constituie: 

- 8.000 de lei, în cazul în care prestează doar serviciul de plată menţionat la art. 4 alin. (1) 
pct. 6) sau 7); 

- 12.000 de lei –  în cazul în care prestează serviciile de plată menţionate la art. 4 alin. (1) pct. 
1)–3), 5) sau toate serviciile permise societăţii de plată conform art. 7 alin. (4). 

Societatea de plată trebuie să dispună, la momentul depunerii declarației de eliberare a licenței, 
de un capital propriu în cuantum de: 

- cel puţin 350.000 de lei, în cazul în care prestează numai serviciul de plată menţionat la art. 
4 alin. (1) pct. 6 

- cel puţin 900.000 de lei – în cazul în care prestează numai serviciul de plată menţionat la 
art. 4 alin. (1) pct. 7 

- cel puţin 2.200.000 de lei – în cazul în care prestează serviciile de plată menţionate la art. 4 
alin. (1) pct. 1)–3), 5) sau toate serviciile permise societăţii de plată conform art. 7 alin. (4). 

Activitatea societăților de plată în calitate de prestatori de servicii de plată este reglementată și 
supravegheată de către BNM. Banca Naţională ţine un registru public al societăţilor de plată care 
au obţinut licenţe. 

Vezi: http://www.bnm.org/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-
postale. 

Societățile de plată pot externaliza executarea funcţiilor operaţionale aferente serviciului de 
plată către o altă persoană juridică, notificînd despre aceasta Banca Naţională cu cel puţin o lună 
până la  data la care se preconizează încheierea contractului de externalizare. 

Emitenții de monedă electronică sunt: 

    a) băncile comerciale; 
    b) societăţile emitente de monedă electronică; 
    c) Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care nu acţionează în calitate de autoritate a politicii 
monetare sau în calitate de altă autoritate publică. 

Societățile emitente de monedă electronică 

Potrivit Legii nr. 1144 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, 
societatea emitentă de monedă electronică este o societate comercială, alta decât banca, ce 
deţine licenţă, în conformitate cu prezenta lege, pentru emiterea monedei electronice. 

http://www.bnm.org/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale
http://www.bnm.org/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale


16 

 

Societățile emitente de monedă electronică pot fi constituite sub forma de organizare juridică de 
societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată.  

Activitatea societăților emitente de monedă electronică se licențiază de către BNM, care este 
investită cu dreptul exclusiv de acordare și retragere a licenței. Licența se eliberează pe un 
termen nedeterminat și este netrasferabilă. Taxa pentru licență constituie 30.000 lei. 

Important de menționat, că potrivit pct. 4 din Regulamentul cu privire la activitatea emitenților 
de monedă electronică și prestatorior de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr. 
123 din 27.06.2013, licenţa societăţilor emitente de monedă electronică pentru activitatea de 
emitere a monedei electronice, acordă şi dreptul de prestare a serviciilor de plată. 

Societatea emitentă de monedă electronică trebuie să dispună, la momentul depunerii declarației 
de eliberare a licenței, de un capital propriu de cel puțin 6.000.000 lei. Pentru activitatea de 
emitere a monedei electronice, Societatea emitentă de monedă electronică trebuie să dispună de 
un capitalul reglementat, care reprezintă cel puţin 2% din valoarea medie a monedei electronice 
în circulaţie. 

Activitatea societăților de plată în calitate de emitenți de monedă electronică este reglementată și 
supravegheată de către BNM. Banca Naţională ţine un registru public al societăţilor emitente de 
monedă electronică care au obţinut licenţe. 

Vezi http://www.bnm.org/ro/content/registrul-societatilor-emitente-de-moneda-electronica. 

Societățile emitente de monedă electronică pot externaliza executarea funcţiilor operaţionale 
aferente serviciului de plată către o altă persoană juridică, notificînd despre aceasta Banca 
Naţională cu cel puţin o lună până la  data la care se preconizează încheierea contractului de 
externalizare. 

Furnizorii de servicii poștale 

Potrivit Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, furnizor de servicii poştale este o 
persoană fizică sau juridică autorizată, înregistrată în calitate de întreprinzător în Republica 
Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea serviciilor poştale. 

Legea menționată definește comunicaţiile poştale drept un sistem tehnologic de unităţi şi 
itinerare poştale care asigură recepţionarea, prelucrarea, transportul şi distribuirea  trimiterilor 
poştale, precum şi prestarea serviciilor de plăţi poştale.  

La rîndul lor, serviciile de plăți poștale sunt definite drept ansamblu de activități ale furnizorilor 
de servicii poştale privind prestarea: 
    – serviciului de mandate poştale şi serviciului de virament poştal; 
    – serviciilor aferente transferurilor de mijloace băneşti; 
    –  serviciilor de intermediere a transferurilor de mijloace băneşti, 

iar serviciile financiare și de plată - furnizarea serviciilor financiare și de plată în conformitate cu 
Legea nr. 114 din  18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică. 

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, serviciile de 
plăţi poştale sunt prestate în conformitate cu prevederile legislaţiei și reglementărilor din 
domeniul serviciilor de plată, reglementării valutare, precum și cu prevederile legislației în 
domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. 

Furnizorii de servicii poștale sunt în drept: 

http://www.bnm.org/ro/content/registrul-societatilor-emitente-de-moneda-electronica
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 să presteze servicii de plată, în temeiul Legii  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile 
de plată și moneda electronică (vezi art. 5 alin. (1) lit. d)); 

 și să furnizece servicii financiare și de plată, în conformitate cu Legea comunicațiilor 
poștale nr. 36 din 17.03.2016 (vezi art. 2). 

În acest sens, potrivit prevederior art. 7 alin. (5) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la 
serviciile de plată și moneda electronică, furnizorii de servicii poştale au dreptul de a presta 
serviciile de plată prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, cu excepţia pct. 4). 

Conform pct. 64 din Regulamentul cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică și 
prestatorior de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr. 123 din 27.06.2013, 
reiese, că furnizorii de servicii poștale pot externaliza executarea funcţiilor operaţionale aferente 
serviciului de plată către o altă persoană juridică, în condiții legale similare pentru societățile de 
plată și emitenții de monedă electronică (alții decât BNM și băncile comerciale). 

În prezent, în calitate de furnizor de servicii poștale, respectiv – prestator de servicii de plată 
(Remitere de bani), activează Î.S. Poșta Moldovei. 

Vezi http://www.bnm.org/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-
postale. 

Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor 

Trezoreria de Stat este o subdiviziune structurală a Ministerului Finanțelor, cu statut de direcție 
principală. Trezoreria fost constituită în temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova       
nr. 39 din 10.03.1993 cu privire la Trezoreria de Stat și își desfășoară activitatea în conformitate 
cu Regulamentul aprobat de Ministerul Finanțelor și alte acte legislative și normative. 

Supravegherea respectării de către Trezoreria de Stat, în calitate de prestator de servicii de plată,       
a legislației privind prestarea dserviciilor de plată, se efectuează de către Ministerul Finanțelor. 

Serviciile de plată 

Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda 
electronică, servicii de plată se consideră oricare din următoarele activităţi: 

1) serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile 
necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 

2) serviciu legat de retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate 
operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 

3) executarea de operaţiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăţi 
deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii 
de plată: 

a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare; 
     b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un 
dispozitiv asemănător; 

c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate; 
4) executarea operaţiunilor de plată în cazul în care fondurile sînt acoperite printr-o linie de 

credit pentru un utilizator al serviciilor de plată: 
a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare; 
b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un 

dispozitiv asemănător; 
c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate; 

5) emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a altor instrumente de plată; 

http://www.bnm.org/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale
http://www.bnm.org/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale
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6) remiterea de bani; 
7) executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru 

executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de 
comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor 
de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către 
operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce 
acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul 
bunurilor şi serviciilor. 

Băncile comerciale și Banca Națională a Moldovei pot presta întreaga gamă de servicii de 
plată, menționate în art. 4 alin. (1) din Legea nr. 114. 

Societățile de plată, emitenții de monedă electronică (alții decât băncile și BNM) și furnizorii 
de servicii poştale, au dreptul de a presta serviciile prevăzute la art. 4 alin. (1): 

1) serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile 
necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 

2) serviciu legat de retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate 
operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 

3) executarea de operaţiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăţi 
deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii 
de plată: 

a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare; 
b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un 

dispozitiv asemănător; 
c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate; 

 
interzis: 

4) executarea operaţiunilor de plată în cazul în care fondurile sînt acoperite printr-o linie de 
credit pentru un utilizator al serviciilor de plată: 

a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare; 
b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv 

asemănător; 
c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate; 

5) emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a altor instrumente de plată; 
6) remiterea de bani; 
7) executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru 
executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de 
comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor 
de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către 
operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce 
acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul 
bunurilor şi serviciilor. 

Trezoreria de Stat, are dreptul de a presta serviciile de plată prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1)–
3): 

1) serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate 
operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 

2) serviciu legat de retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate 
operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 
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3) executarea de operaţiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăţi 
deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de 
servicii de plată: 

a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare; 
b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un 
dispozitiv asemănător; 
c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate. 

Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)  

Serviciul MPay a fost instituit prin Hotărîrea Guvernului cu privire la Serviciul Guvernamental de 
Plăți Electronice (MPay) nr. 329 din 28.05.2012. 

Serviciul MPay este parte componentă a platformei tehnologice guvernamentale comune 
(MCloud) și reprezintă un mecanism unic de achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, 
amenzilor, majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi altor plăţi la bugetul public naţional prin 
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, cu ajutorul instrumentelor de plată legal 
disponibile. 

În temeiul pct. 2 din Hotărîrea Guvernului cu privire la unele acțiuni de implementare a 
Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice, Instituţia publică „Centrul de Guvernare 
Electronică   (E-Government)”, a fost desemnată în calitate de posesor al Serviciului MPay. 

Partenerii de implementare a Sistemului MPay sunt instituții de stat (Cancelaria de Stat, 
Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, ș.a.), precum și din sectorul privat (Î.C.S. 
QSystems SRL, rețeaua QIWI, bănci comerciale,  ș.a.). 

Vezi https://mpay.gov.md/Info/Partners. 

Serviciile prestate includ serviciile publice, taxe, impozite, amenzi și alte plăți la bigetul public.   

Important este de menționat, că prin Serviciul MPay nu pot fi achitate serviciile comunale.  

Vezi https://mpay.gov.md/Services. 

Analiza comparativă a Legii  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și 
moneda electronică cu Directivele UE relevante 

Preambulul Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică 
declară, că acesată lege transpune Directiva 2007/64/CE a Parlementului European și a 
Consiliului din 13.11.2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne și Directiva 
2009/110/CE Parlementului European și a Consiliului din 16.09.2009 privind accesul la 
activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de 
monedă electronică. 

Analiza comparativă a legii de bază, care reglementează activitatea prestatorilor de servicii de 
plată în Republica Moldova, cu legislația comunitară în domeniu, permite înțelegerea nivelului de 
transpunere a Directivelor UE în legislația națională. 

DIRECTIVA 2007/64/CE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 

noiembrie 2007 privind serviciile de plată în 
cadrul pieței interne 

Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la 
serviciile de plată și monedă electronică 

Servicii de plată 
1. Servicii care permit plasarea de numerar într-
un cont de plăți, precum și toate operațiunile 

Servicii de plată 
1) serviciu legat de depunerea de numerar într-
un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile 

https://mpay.gov.md/Info/Partners
https://mpay.gov.md/Services
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necesare pentru funcționarea unui cont de plăți.  
2. Servicii care permit retrageri de numerar 
dintr-un cont de plăți, precum și toate 
operațiunile necesare pentru funcționarea unui 
cont de plăți.  
3. Executarea de operațiuni de plată, inclusiv 
transferul de fonduri într-un cont de plăți 
deschis la prestatorul serviciilor de plată al 
utilizatorului sau la un alt prestator de servicii 
de plată:  
— realizarea de debitări directe, inclusiv debitări 
directe singulare;  
— executarea operațiunilor de plată printr-un 
card de plată sau un dispozitiv asemănător;  
— executarea transferurilor-credit, inclusiv a 
ordinelor de plată programată.  
4. Executarea operațiunilor de plată în cazul în 
care fondurile sunt acoperite printr-o linie de 
credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:  
— executarea de debitări directe, inclusiv 
debitări directe singulare;  
— executarea operațiunilor de plată printr-un 
card de plată sau un dispozitiv asemănător;  
— executarea transferurilor-credit, inclusiv a 
ordinelor de plată programată.  
5. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente 
de plată.  
 
 
6. Remiterea de bani.  
7. Executarea operațiunilor de plată în cazul în 
care consimțământul plătitorului pentru 
executarea unei operațiuni de plată este 
exprimat prin intermediul oricăror dispozitive 
de telecomunicație, digitale sau informatice, și în 
cazul în care plata este efectuată către 
operatorul sistemului sau rețelei informatice sau 
de telecomunicații, acționând exclusiv ca 
intermediar între utilizatorul serviciilor de plată 
și furnizorul bunurilor și serviciilor. 

necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 
    2) serviciu legat de retragerile de numerar 
dintr-un cont de plăţi, precum şi toate 
operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui 
cont de plăţi; 
    3) executarea de operaţiuni de plată, inclusiv 
transferul de fonduri într-un cont de plăţi 
deschis la prestatorul de servicii de plată al 
utilizatorului sau la un alt prestator de servicii 
de plată: 
    a) executarea de debitări directe, inclusiv de 
debitări directe singulare; 
    b) executarea operaţiunilor de plată printr-un 
card de plată sau printr-un dispozitiv 
asemănător; 
    c) executarea transferurilor de credit, inclusiv 
a transferurilor programate; 
    4) executarea operaţiunilor de plată în cazul în 
care fondurile sînt acoperite printr-o linie de 
credit pentru un utilizator al serviciilor de plată: 
    a) executarea de debitări directe, inclusiv de 
debitări directe singulare; 
    b) executarea operaţiunilor de plată printr-un 
card de plată sau printr-un dispozitiv 
asemănător; 
    c) executarea transferurilor de credit, inclusiv 
a transferurilor programate; 
    5) emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de 
plată şi a altor instrumente de plată; 
    6) remiterea de bani; 
    7) executarea operaţiunilor de plată în cazul în 
care consimţămîntul plătitorului pentru 
executarea unei operaţiuni de plată este 
exprimat prin intermediul oricăror dispozitive 
de comunicaţie electronică, digitale sau 
informatice, inclusiv prin intermediul 
terminalelor de plată în numerar (terminale 
cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată 
către operatorul sistemului sau al reţelei 
informatice sau de comunicaţie electronică ce 
acţionează exclusiv ca intermediar între 
utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul 
bunurilor şi serviciilor. 

Prestatori de servicii de plată  
(a) instituții de credit în sensul Directivei 
2006/48/CE;  
(b) instituții emitente de monedă electronică în 
sensul Directivei 2000/46/CE;  

Prestatori de servicii de plată  
a) băncile, care activează în conformitate cu 
Legea instituțiilor financiare; 
b) societăţile de plată; 
c) societăţile emitente de monedă electronică; 
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(c) instituții de cecuri poștale care sunt 
îndreptățite, în conformitate cu legislația 
națională, să presteze servicii de plată;  
(d) instituții de plată în sensul Directivei 
2007/64/CE;  
(e) Banca Centrală Europeană și băncile centrale 
naționale, atunci când nu acționează în calitatea 
lor de autoritate monetară sau în calitate de alte 
autorități publice;  
(f) statele membre sau autoritățile lor regionale 
sau locale, atunci când nu acționează în calitatea 
lor de autorități publice. 

d) furnizorii de servicii poştale, care activează în 
conformitate cu Legea comunicațiilor poştale; 
e) Banca Naţională a Moldovei – în cazul în care 
nu acţionează în calitate de autoritate a politicii 
monetare sau în calitate de altă autoritate 
publică; 
f) Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului 
Finanţelor. 

 

Capital inițial al Instituției de plată 
- cel puțin 20.000 EUR - în cazul în care instituția 
de plată prestează numai serviciul de plată 
menționat la pct. 6 din anexa la Directivă; 
- cel puțin 70.000 EUR - în cazul în care instituția 
de plată prestează numai serviciul de plată 
menționat la pct. 7 din anexa la Directivă; 
- cel puțin 125.000 EUR - în cazul în care 
instituția plată furnizează oricare dintre 
serviciile de plată enumerate la punctele 1-5 din 
anexa la Directivă 

Capital propriu al Societății de plată 
- cel puţin 350.000 lei – în cazul în care prestează 
numai serviciul de plată menţionat la art. 4 alin. 
(1) pct. 6); 
- cel puţin 900.000 lei – în cazul în care prestează 
numai serviciul de plată menţionat la art. 4 alin. 
(1) pct. 7); 
- cel puţin 2.200.000 lei – în cazul în care 
prestează serviciile de plată menţionate la art. 4 
alin. (1) pct. 1)–3), 5) sau toate serviciile permise 
societăţii conform art. 7 alin. (4) 

Fonduri proprii al Instituției de plată 
Metoda B, art. 8 din Directivă 
4,0 % din VP până la 5 mln EUR, plus  
2,5 % din VP peste 5 mln EUR și până la 10 mln 
EUR, plus 
1 % din VP peste 10 mln EUR și până la 100 mln 
EUR, plus  
0,5 % din VP peste 100 mln EUR și până la 250 
mln EUR, plus  
0,25 % din VP peste 250 mln EUR. 
VP - volumul plăților reprezintă o doisprezecime 
din valoarea totală a operațiunilor de plată 
executate de instituția de plată în anul precedent 
Coeficientul k este următorul: 
    0,5 - în cazul în care instituția de plată 
prestează numai serviciul de plată enumerat la 
punctul 6 din anexa la Directivă; 
    0,8 - în cazul în care instituția de plată 
prestează serviciul de plată enumerat la punctul 
7 din anexa la Directivă;  
   1 - în cazul în care instituția de plată prestează 
oricare dintre serviciile de plată enumerate la 
punctele 1-5 din anexa la Directivă. 

Capital reglementat al Societății de plată 
Calculat după formula CR = (a+b+c+d+e)×k  
4% din VP până la 87,5 mln lei; 
2,5% din VP peste 87,5 mln lei şi până la 175 mln 
lei; 
1% din VP peste 175 mln lei şi până la 1750 mln 
lei; 
0,5% din tranşa de VP peste 1750 mln lei şi până 
la 4375 mln lei; 
0,25% din tranşa de VP peste 4375 mln lei. 
VP – valoarea plăţilor egală cu 1/12 din valoarea 
totală a operaţiunilor de plată executate de 
societatea de plată în anul precedent. 
Coeficientul k este următorul: 
    0,5 – în cazul în care societatea de plată 
prestează numai serviciul de plată menţionat la 
art. 4 alin. (1) pct. 6); 
    0,8 – în cazul în care societatea de plată 
prestează numai serviciul de plată menţionat la 
art. 4 alin. (1) pct. 7); 
    1 – în cazul în care societatea de plată 
prestează oricare dintre serviciile de plată 
menţionate la art. 4 alin. (1) pct. 1)–3), 5) sau 
toate serviciile permise societăţii de plată 
conform art. 7 alin. (4).  
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DIRECTIVA 2009/110/CE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 

septembrie 2009 privind accesul la activitate, 
desfășurarea și supravegherea prudențială a 

activității instituțiilor emitente de monedă 
electronică 

Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la 
serviciile de plată și moneda electronică 

Capital inițial al Instituției emitente de 
monedă electronică 

Statele membre impun instituțiilor emitente de 
monedă electronică obligația de a deține, la data 
autorizării, un capital inițial, compus din 
elementele menționate în Directiva 2006/48/CE, 
de minimum 350.000 EUR. 

Capital propriu al Societății emitente de 
monedă electronică 

Societatea emitentă de monedă electronică 
trebuie să dispună, la momentul depunerii 
declaraţiei de eliberare a licenţei, de un capital 
propriu în cuantum de cel puţin 6.000.000 lei. 

Fonduri proprii ale Instituției emitente de 
monedă electronică 

Fondurile proprii ale unei instituții emitente de 
monedă electronică pentru activitatea de 
emitere de monedă electronică reprezintă cel 
puțin 2 % din volumul mediu de monedă 
electronică aflată în circulație. 

Capitalul Reglementat al Societății emitente 
de monedă electronică 

Pentru activitatea de emitere a monedei 
electronice, capitalul reglementat reprezintă cel 
puţin 2% din valoarea medie a monedei 
electronice în circulaţie. 
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III. Practicile internaționale 

Experiența internațională privind serviciile acordate de către uniunile de credit (structuri de 

origine similare celei ai AEÎ) ne demonstrează posibilitatea de includere a lor în sistemele de 

plăți a țărilor sale, doar că gama și tipologia serviciilor diferă în funcție de perfecțiunea 

sistemelor de supraveghere financiară, stabilitate economică și financiară a fiecărui sistem de 

uniuni de credit, indicii de performanță financiară și capatalizare, obiectivele de dezvoltare a lor, 

precum și unele aspecte ne-financiare, cum ar fi calitatea raportării, eficiența sistemelor de 

control intern, audit intern și extern, monitorizare și evaluare, apoi transparența în gestionare, 

capacitatea managerială și nivelul de pregătire profesională, nu în ultimul rând capacitatea de de 

auto-reglementare și intervenție cooperatistă în situațiile critice.  

Mai multe detalii despre activitatea uniunilor de credit din celea 3 țări analizate sunt prezentate 

tabelul generalizator, care transmite un mesaj cumulativ despre principalele activități ai 

uniunilor de credit legate de prestarea serviciilor de plată pentru populația locală.  

Serviciile acordate Estonia Polonia Irlanda 

Activitățile de bază:    

Acordarea împrumuturilor       

Acceptarea depunerilor de economii  
    

Activități conexe:    

Acces la conturi prin intermediul telefonului;      

Acces la conturi prin internet;      

Servicii prin bancomat;     

Servicii de schimb valutar;      

Servicii de intermediere în asigurări;      

Achitarea facturilor;     

Efectuarea transferurilor în numerar și prin 

virament pentru deservirea membrilor ( în unele 

țări și nemembrilor), inclusiv prin utilizarea 

diferitor instrumente de plată; 

      

Emiterea de garanții;     

Produse investiționale și de pensii;     

Deschiderea de conturi personale ( inclusiv 

emiterea de carduri de debit și de credit); 
    

Operațiuni de leasing;       

Consultanță cu privire la aspectele referitoare la 

activitățile economice. 
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Prezentarea practicii internaționale cu privire la instituțiile financiare care asigură 

prestarea serviciilor de plată pentru populația din zonele rurale 

Irlanda 

CUSOP este o organizație „non profit” creată de mișcarea uniunilor de credit din Irlanda în scopul 

oferirii acestora serviciilor de plăți electronice. Aceasta a fost constituită în 2013, fiind în 

continuu proces de dezvoltare, oferind următoarele servicii de plăți electronice: 

1. Transferuri electronice de credit 

2. SEPA (Single Euro Payments Area) debitare directă și card-uri de debit 

3. Plățile electronice de fonduri 

4. Dezvoltarea inovațiilor de plăți viitoare 

CUSOP oferă o singură platformă de plăți dedicată uniunilor de credit, care utilizează aceeași 

arhitectură a numerologiei contabile ca băncile. 

CUSOP este fondată de CUSOP trust, în numele uniunilor de credit participante. Liga Irlandeză a 

Uniunilor de Credit și fiecare Uniune de Credit individuală este reprezentată la consiliul CUSOP 

de către un reprezentat mandatat (trustee) și un director. 

CUSOP este licențiată și reglementată de către Banca Centrală drept o Societate de Plată cu o 

conducere independentă. În prezent sunt conectate 116 uniuni de credit, iar 22 sunt în proces de 

conexiune. Taxele de tranzacționare aplicate de CUSOP sunt bazate pe costul furnizării serviciilor 

de CUSOP, care includ cheltuielile fixe de gestionare a companiei și costul solicitat de ofertanții 

de servicii de la CUSOP. Suplimentar, CUSOP este obligată să constituie și mențină un nivel al 

capitalului în scopul conformării cerințelor de capital reglementat stabilit de Banca Centrală a 

Irlandei. 

CUSOP, prin intermediul băncii partener – Danske Bank, oferă transferuri electronice de credit, 
uniunilor de credit conform Reglementărilor Europene cu referire la serviciile de plată din 2009 
și oferă servicii de debitare directă uniunilor de credit în calitate de furnizor de servicii tehnice. 
Fiecărei uniuni de credit partenere la CUSOP îi este alocat un număr BIC unic și este un 
participant indirect al schemei de clearing europene SEPA (Single Euro Payments Area) în nume 
propriu. Utilizând CUSOP împreună cu serviciile ITSP poate permite conectarea online și mobilă 
pentru membrii uniunii de credit prin intermediul schemei de clearing SEPA. 

Prezentarea grafică a funcționării sistemului de plăți din Irlanda 
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Polonia 

Rolul de bază în sistemul de plăți din Polonia este reprezentat de: 

1. Banca Națională a Poloniei (Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl/homen.aspx), care 

oferă servicii de transfer de bani la nivel central între bănci și 

2. Instituția de Decontare Centrală din Polonia (KIR, https://www.kir.pl/en/), care primește 

fișiere informative cu plăți individuale de la distribuitori către beneficiari, le prelucrează și le 

trimite pe conturile beneficiarilor în bănci. 

Totodată, serviciile de plată electronice sînt prestate de uniunile de credit din Polonia prin 

intermediul NASCU (asociației centrale a uniunilor de credit), care reprezintă nu doar un centru 

intern de finanțare, dar și o legătură între uniunile de credit din Polonia și sistemul bancar. 

NASCU oferă servicii de decontare directă uniunilor de credit și membrilor acestora. 

Astfel, NASCU acționează în calitate de en-grosist acumulând fondurile dispersate a diferitor 

uniuni de credit. NASCU adună fonduri suplimentare pentru menținerea lichidităților necesare și 

pentru dezvoltarea activității de creditare prin intermediul cooperării cu băncile, incluzând 

tranzacții de credit și emiterea bonurilor investiționale comerciale la termen.  

NASCU este membru indirect al sistemului polonez de decontare, însă acesta întreprinde măsuri 

pentru a deveni membru direct al sistemului de plăți național.  

Sistemul de decontare pentru uniunile de credit este în prezent organizat în felul următor: 

I. Efectuarea plăților către beneficiari din partea membrilor uniunilor de credit: 

1. NASCU primește toate dispozițiile membrilor de la uniunile de credit și le transferă, prin 

intermediar - Banca Națională a Poloniei către părți, conturile cărora sunt administrate de către 

Banca Națională a Poloniei, cum ar fi Ministerul de Finanțe – în cazul plăților fiscale. În acest fel, 

toate așa-numitele plăți speciale sunt trimise ca impozite, plăți de asigurări sociale și ordine spre 

plată ale uniunilor de credit; 

2. Cea de-a doua modalitate de transfer este expedierea de către Centrul Operațional Ltd. 

(OC) - firma specializată, care acordă servicii de decontare Băncii Naționale a Poloniei și NASCU. 

Toate uniunile de credit dețin un cont individual la NASCU. Conturile trebuie să fie suplinite cu 

sume suficiente, astfel încât să acopere toate dispozițiile de plată a uniunilor de credit trimise de 

acestea. Conturile sunt debitate prin Banca Națională a Poloniei în afara conturilor bancare ale 

beneficiarilor în sumă totală înregistrată în dispozițiile de plată trimise. 

II. Primirea plăților: 

1. Banca Națională a Poloniei după descărcarea fișierelor de decontare de la KIR trimite 

aceste fișiere la NASCU și creditează contul NASCU cu suma primită; 

2. NASCU expediază fiecare dosar cu transfer de credit către uniunea de credit 

corespunzătoare și creditează contul uniunii de credit cu transferul total de bani. 

KIR organizează dispoziții de transfer în trei sesiuni pe zi, iar fișierele de decontare sunt trimise 

după închiderea fiecărei sesiuni și apoi transferate băncilor. NASCU întreprinde măsuri să devină 

http://www.nbp.pl/homen.aspx
https://www.kir.pl/en/
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membră directă a sistemului de decontare, pentru a evita intermedierea Băncii Naționale a 

Poloniei în transferarea dosarelor de decontare de la KIR la primirea dosarelor de decontare 

direct de la KIR. Pentru a avea posibilitatea de a proceda la decontarea directă, NASCU a devenit 

membru SWIFT. 

Costuri: Principalul motiv pentru care NASCU întreprinde măsuri în vederea devenirii membru 

direct al sistemului polonez de decontare este reducerea cheltuielilor pentru procesarea 

dispozițiilor de plată a uniunilor de credit, iar al doilea motiv este accelerarea decontărilor. 

Prețurile de la Centrul Operațional Ltd. pentru o dispoziție de plată au fost negociate și sunt 

acceptabile. 

Automatizare: Toate transferurile sunt efectuate și procesate de aplicații dedicate. Procesele 

sunt supravegheate de specialiști calificați. 

NASCU de asemenea intermediază serviciile de plată, precum utilizarea card-urilor bancare, ATM 

card-uri. Uniunile de credit din Polonia nu oferă servicii de schimb valutar. Prioritar se axează 

spre transferuri de bani, emiterea de card-uri de debit și credit. Nu sunt implicați în emiterea de 

monedă electronică. În scopul prestării serviciilor de transfer de bani nu sunt agenți direct a 

sistemelor de transfer internaționale, însă prin partenerii săi bancari și în rezultatul cooperării 

cu NASCU . 

Estonia 

Dezvoltarea sistemului de plăți este o responsabilitate a Băncii Naționale. Sectorul serviciilor de 
plată  constă în sisteme de plăți și decontare și metode de plată. Plățile monetare se efectuează în 
sistemele de plăți iar tranzacțiile cu valori mobiliare în sistemele de decontare a titlurilor de 
valoare, în timp ce metodele de plată sunt modalități prin care pot fi inițiate plățile. 

Prezentarea grafică a funcționării sistemului de plăți din Estonia 

 

  Sistemul de plată este utilizat pentru transmiterea ordinelor de plată, procesarea acestora prin 

compensare și soluționarea acestora. Băncile din sistem își ajustează creanțele și datoriile între 

ele, astfel încât banii să ajungă de la plătitor la beneficiar.  
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Mai multe părți sunt implicate în plăți și în transferuri de bani prin intermediul sistemelor de 
plată: 

• persoanele fizice și companiile care inițiază plățile și le primesc; 

• băncile, ca principal furnizor de servicii de plată și utilizator a sistemelor de plăți; 

• managerii sistemului de plăți sau operatorii, care se asigură că sistemele de plăți 
funcționează fără probleme; 

• băncile centrale, care promovează buna funcționare sigură a sistemelor de plăți. 

Principalele mijloace de plată sunt numerarul și banii în conturi bancare. Plățile în numerar nu 
utilizează niciun sistem de plată. Plățile efectuate cu bani în conturi utilizează banii în contul 
bancar, un sistem de plăți și diverse metode de plată, cum ar fi plățile prin card-uri sau plățile 
prin Internet bancare. Metodele de plată sunt modalitățile prin care se poate iniția o plată și se 
bazează pe trei instrumente principale, cum ar fi transferurile de credit, cardurile de plată și 
debitele directe. 

În Estonia sunt utilizate în principal metode de plată fără numerar, deoarece majoritatea 

oamenilor folosesc de obicei carduri pentru a face achiziții în magazine sau plăți prin internet. 

Singurele țări europene în care plățile prin carduri sunt chiar mai frecvente sunt Danemarca, 

Suedia și Finlanda. În fiecare zi, peste 700.000 de plăți cu carduri sunt efectuate în Estonia și 

peste 200.000 de plăți prin intermediul băncilor de internet. Sistemele utilizate pentru plăți 

trebuie să funcționeze fără întrerupere, iar Banca Națională ca supraveghetor trebuie să acorde o 

atenție deosebită funcționării sistemului de plăți prin carduri, sistemului de decontare a 

operațiunilor cu instrumente financiare și sistemului de plăți interbancare.  

Sistemul de plăți prin carduri 

Sistemul de plată cu carduri este operat de centrul de card Nets Estonia AS, fondat de bănci în 
1993. Centrul de plată prin card oferă servicii de procesare a plăților prin card pentru 
informațiile de plată prin card intermediar și pentru compensare, iar sistemul procesează 
tranzacțiile cu cardul în 24/24 și 7 zile pe săptămână. Nets Estonia oferă servicii de procesare a 
plăților cu card la șapte bănci comerciale.  

Conform legislației cooperativele de credit din Estonia acordă următoarele servicii, divizate după 
următoarele principii: 

a) servicii acordate doar membrilor: 

1. atragerea depunerilor de economii și a altor fonduri rambursabile; 

2. acordarea creditelor, inclusiv credite de consum, credite ipotecare, factoring; 

3. operațiuni de leasing; 

4. acordarea de consultanță cu privire la aspectele referitoare la activitățile economice; 
        5. alte serviciiconexe. 

b) servicii acordate persoanelor care nu sunt membri ai cooperativele de credit din Estonia: 

1. servicii de schimb valutar; 
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2. transferurile de numerar și alte servicii de plată, în conformitate cu prevederile 
legislației cu privire la instituțiile de plată și monedă electronică (din 01.07.2010). 

Cooperativele de credit din Estonia prestează serviciile de plată prin intermediul unei bănci 
comerciale, iar serviciile de decontare sînt efectuată printr-o societate specializată în acest sens, 
ca oferă un soft dedicate acestor tipuri de servicii, după cum urmează: 

Prezentarea grafică a funcționării serviciilor de decontări din Estonia 
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IV. Analiza cererii referitor la servicii de plată pentru populația din 
localitățile rurale 

4.1. Caracteristica generală a cercetării: 

 Aria de acoperire: AEÎ alese aleatoriu din cele 3 zone geografice ale RM. Membrii 
conducerii AEÎ, membrii AEÎ și ne membri ai AEÎ;  

 Eșantionul: 30 localități rurale în care activează AEÎ, 1000 persoane chestionate 
inclusiv membri și non membri ai AEÎ; 

 Instrumentul cercetării: chestionar general pe localitate (Anexa 5), chestionar 
pentru membri și non membri ai AEÎ (Anexa 6); 

 Metoda de înregistrare a datelor: interviu cu conducerea AEÎ și membrii 
consiliilor; discuții cu membrii APL-urilor; completarea chestionarelor. 

 Perioada de referință: 1 lună 
 Perioada de înregistrare a datelor: pe parcursul a 30 de vizite în localitățile 

selectate. 

4.2. Organizarea interviurilor cu 30 de AEÎ 

În cadrul studiului efectuat, conform metodologiei aprobate au fost selectate 30 localități în care 
activează AEÎ, dintre care 20 cu licență de tip A și 10 cu licență de tip B.  

La întrunirile din localitățile selectate, au fost invitați conducătorii AEÎ și membrii consiliilor 
acestora pentru a discuta efectuarea studiului și problemele vizate în studiul dat. În prealabil au 
fost trimise la unele AEÎ chestionarele pentru a se documenta, iar la cea mai mare parte 
chestionarele sau dat la întâlnirile stabilite. 

Membrii echipei sau deplasat în toate localitățile, unde au avut convorbiri cu conducerea și 
membrii consiliilor AEÎ. Au fost organizate un șir de întâlniri la care au participat total 179 
persoane din conducerea și consiliile AEÎ. În cadrul acestor întâlniri s-a discutat pe marginea 
efectuării studiului, modalitatea de completare a chestionarelor, problemele cu care se confruntă 
și opțiunile de dezvoltare a gamei serviciilor prestate de AEÎ. Au fost completate la aceste 
întâlniri chestionarele generale împreună cu conducerea AEÎ și membrii APL, au fost completate 
de cei prezenți și chestionarele membrilor pentru a exemplifica modul de completare, 
înțelegerea cerințelor incluse în chestionar. Chestionarele sau lăsat la AEÎ pentru a fi completate 
de către membrii și non mebrii timp de 7-10 zile. 

4.3. Aria desfășurării studiului 

Astfel, 30 localități selectate au cuprins 3 zone geografice din R. Moldova în care activează AEÎ cu 
licențe de tip A și de tip B, lista cărora a fost coordonată cu CNPF. Asociațiile de Economii și 
Împrumut au fost alese după următoarele criterii: 

 Aria geografică; 
 Numărul membrilor să fie cuprins între limitele maxim și minim; 
 Licența A – 19 AEÎ; 
 Licența B – 11 AEÎ; 

În tabelele de mai jos sunt indicate AEÎ selectate după zonele geografice și caracteristicile cele 
mai importante: 
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A. Zona sud 

 

B. Zona centru 

 

C. Zona nord 

 

Tabelele prezentate și diagrama de mai jos demonstrează o selectare echilibrată a AEÎ pentru 
cercetarea propusă, raportul AEÎ selectate după zone nu diferă cu mult, iar raportul în 
dependență de numărul de membri se deosebește în zona de centru, deoarece aici sunt AEÎ cu cel 
mai mare număr de membri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A.E.Î. satul raionul TA Împr. Dep. Cap. propr. Prof. net Nr. membr. Nr. ben. Împr. Nr. dep. Econ.

B AEI ''Faguras-Vadul lui Isac'' s. Vadul lui Isac Cahul 14,985,087 12,363,112 10,893,629 2,283,128 328,969 1,172 514 108

A AEI "Andruseanca" s. Andrusul de Sus Cahul 384,578 234,055 0 316,101 118 144 23 0

A AEI "Gotesti" s. Gotesti Cantemir 1,588,475 1,425,991 0 547,706 -34,225 318 129 0

A AEI "Pomusor" s. Tocuz Causeni 145,276 122,892 0 137,335 7,261 171 18 0

A AEI "Frasin din Popeasca" s. Popeasca Stefan Voda 943,295 821,436 0 348,984 24,639 221 77 0

Total 18,046,711 14,967,486 10,893,629 3,633,254 326,762 2,026 761 108

A.E.Î. satul raionul TA Împr. Dep. Cap. propr. Prof. net Nr. membr.Nr. ben. Împr.Nr. dep. Econ.

A AEI "Speia" s.Speia Anenii Noi 2,467,552 2,308,860 0 683,078 38,774 744 202 0

A AEI "Hirtopul Mic" s. Hirtopul Mic Criuleni 731,508 512,100 0 731,460 43,788 473 84 0

B AEI "Holercani" s. Holercani Dubasari 4,624,355 3,631,452 3,778,244 766,657 73,681 1,061 372 70

B AEI "Valea Vilcului" s. Bujor Hincesti 14,722,606 13,031,426 6,766,341 4,435,565 576,306 2,418 841 238

A AEI "Legenda" s. Loganesti Hincesti 1,089,497 1,015,719 0 245,438 25,075 206 85 0

B AEI "Botna"' com. Costesti Ialoveni 45,380,692 38,546,735 25,895,220 17,786,031 2,117,357 2,735 737 1,238

A AEI "Ciocilteni-Credit" s. Ciocilteni Orhei 1,180,453 1,088,341 0 470,029 22,660 410 123 0

A AEI "Meseni Credit" s. Meseni Rezina 53,586 50,520 0 48,492 7,699 65 8 0

B AEI "Lozova" s. Lozova Straseni 5,434,152 4,596,102 2,412,136 1,854,626 178,513 957 347 60

B AEI "Mindresti" s. Mindresti Telenesti 4,347,439 3,803,265 3,406,000 782,262 74,691 815 266 52

A AEI "Stefan-Voda-Bogzesti" s. Bogzesti com. Budai Telenesti 288,219 268,393 0 129,381 2,810 91 42 0

Total 80,320,059 68,852,913 42,257,941 27,933,019 3,161,354 9,975 3,107 1,658

A.E.Î. satul raionul TA Împr. Dep. Cap. propr. Prof. net Nr. membr. Nr. ben. Împr. Nr. dep. Econ.

A AEI "Credite-Pererita" s. Pererita Briceni 1,641,928 1,519,860 0 1,204,713 48,555 346 134 0

B AEI "Dusmani" s. Dusmani Glodeni 1,449,290 1,343,013 605,500 190,033 -218,710 411 175 18

B AEI "Chetrocredit" s. Chetrosu Drochia 8,699,494 7,399,986 3,377,450 2,159,687 362,546 1,425 619 74

A AEI "Zgurita" s. Zgurita Drochia 495,806 442,600 0 495,806 41,217 248 70 0

B AEI "Primcredit" com.Viisoara Edinet 7,200,186 6,329,384 2,465,662 2,137,208 533,973 1,079 595 36

A AEI "Lopatnic" s. Lopatnic Edinet 56,749 26,791 0 56,749 4,954 123 7 0

B AEI "Casunca" s. Casunca Floresti 9,822,011 8,258,538 3,408,776 1,878,964 175,040 1,632 662 62

A AEI "Musteata" s. Musteata Falesti 569,343 524,050 0 261,668 28,794 322 71 0

B AEI "Viisoara Domneasca"s.Viisoara Glodeni 5,177,034 4,681,783 3,208,803 760,301 147,659 1,244 507 55

A AEI "Credite-Girbova" s. Girbova Ocnita 198,902 149,867 0 193,866 17,105 278 27 0

A AEI "Varatic-Plus" VARATIC Riscani 427,770 385,479 0 427,350 21,190 1,110 66 0

A AEI "Tatarauca Veche" s.Tatarauca Veche Soroca 1,747,832 1,519,789 0 309,316 38,302 546 167 0

A AEI "Petresti" s. Petresti Ungheni 933,807 869,404 0 561,038 71,749 372 119 0

Total 38,420,152 33,450,544 13,066,191 10,636,699 1,272,374 9,136 3,219 245
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Diagrama 1. Caracteristica AEÎ în dependență de zonele geografice 

 

Diagrama 2. Caracteristica AEÎ în dependență de pondere 

 

Localitățile, în care activează AEÎ selectate, evident că se deosebesc după numărul de populație, 
infrastructură și venituri. În acest context vom analiza localitățile selectate după următoarele 
criterii ce au fost cuprinse în chestionarele generale: 

 Situația demografică în localitățile selectate; 
 Fluxul mijloacelor bănești din aceste localități pe categorii de venituri și cheltuieli; 
 Categoriile cheltuielilor efectuate de gospodării. 

4.4. Situația generală în localitățile selectate (în baza chestionarelor) 

Determinarea situației demografice în localitățile selectate în care activează AEÎ s-a efectuat în 
baza chestionarelor, care au fost completate de către conducerea AEÎ în comun cu primăria din 
aceste localități. În chestionare au fost introduse 3 categorii ai populației din sate, precum: 
populație economic activă, populație în vârstă (pensionari) și copiii. Toate aceste categorii au fost 
divizate în 2 grupe: prezenți în localitate la moment și plecați peste hotare. 

Aceste date ne-au permis să determinăm în special populația activă din localitate și sursele de 
venit. 

La completarea chestionarelor au fost întâmpinate mai multe greutăți, deoarece datele, ce țin de 
migrația populației, sunt foarte greu de verificat și nu se cunosc nici de administrația locală, în 
special, numărul celor plecați pete hotare și numărul celor angajați în câmpul muncii. Colectarea 
acestor date s-a efectuat prin analiză, prin date concrete de la angajatorii locali, prin date din 
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primării și calcule cu aproximație, celea din urmă fiind extrapolate în consulanță cu administrația 
publică locală. 

Din analiza celor 30 de chestionare generale colectate din localități au fost determinate 
următoarele date indicate în tabelele ce urmează: 

Tabelul 1. Repartizarea populației din localități după vârstă 

Total 
populație  

Economic activa Pensionari Copii 

în  localitățile 
selectate 

Prezenta 
in sat 

Plecata peste 
hotare 

Prezenta 
in sat 

Plecata peste 
hotare 

Prezenta 
in sat 

Plecata 
peste hotare 

88 117 38 492 19 531 13 876 1 846 12 849 1 523 

100,0% 43,7% 22,2% 15,7% 2,1% 14,6% 1,7% 

Analizând datele din chestionarele generale pentru fiecare localitate a fost constată următoarea 
situație generală pe toate localitățile:  

 total populația în cele 30 localități este de 88 117 persoane, media fiind de 2 937 
locuitori per localitate;  

 total gospodării  29 372, media fiind de 3 persoane per gospodărie;  
 persoane prezente în localități la momentul chestionării (cu mare aproximație) – 65 217 

locuitori, sau o medie de 2 172 persoane, inclusiv copii și bătrâni (pensionari), dintre care 
economic activi – 38 492 locuitori, sau media pe localitate fiind de 1 283 persoane;  

 persoane salariate total conform chestionarelor sunt circa 6 366 la număr, sau în mediu 
de 212 persoane per localitate, așadar, fiecare al zecelea din cei prezenți sunt salariați, 
restul supraviețuind datorită gospodăririi casnice, lucrului sezonier cu ziua sau/și 
remitențelor. 

Din cele 30 localități au fost chestionați 1 173 persoane dintre care 968 persoane membri ai AEÎ 
și 205 non membri. În diagrama de mai jos se vede distribuția persoanelor chestionate în cadrul 
studiului în dependență de gen: 
 
Diagrama 3. Repartizarea populației chestionate în dependență de gen/vîrstă 
 

 
Din această diagramă se vede că ponderea femeilor participante la acest studiu este de 59% față 
de 41% a bărbaților. Cel mai mare număr de participanți au vârsta cuprinsă între 18-50 ani 
(48,9%). 
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Analiza cererii referitor la servicii de plată pentru populația din localitățile rurale va avea la bază 
datele generale a localităților cuprinse în studiul dat, precum și datele chestionării persoanelor 
cuprinse în acest studiu. 

4.5. Beneficiarii serviciilor de plată pentru populația din localitățile rurale 

În calitate de beneficiari ai serviciilor de plată pot fi menționate persoanele fizice din localitățile 
rurale divizate după cum urmează: 

 Persoane fizice beneficiari de pensii, alocații sociale, ajutor social și/sau ajutor 
pentru perioada rece a anului; 

 Persoane fizice – salariați, inclusiv care primesc salariul pe card; 

 Persoane fizice care beneficiază de remitențe/efectuiază schimb valutar; 

 Persoane fizice care achită plăți de întreținere gospodării casnice, servicii 
comunale, servicii de telefonie, taxe, impozite, amenzi etc.; 

 
Diagrama 4. Caracteristica generală a beneficiarilor serviciilor de plați din localitățile 
chestionate 
 

 
 

4.6. Analiza cererii referitor la servicii de plată pentru populația din localitățile 
rurale 

Analiza celor 1173 chestionare, dintre care 968 completate de către persoane membri ai AEÎ și 
205 persoane care nu sunt membrii ai AEÎ, referitor la serviciile de plată pentru populația din 
zonele rurale are la bază 19 tipuri de servicii, care au fost introduse în chestionarele studiului și 
analizate din 2 aspecte: din punct de vedere al solicitării persoanelor și din punct de vedere al 
satisfacerii acestor cereri de către prestatorii de servicii prezenți în localități. 
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Diagrama 5. Accesarea serviciilor financiare de către membrii și non membrii AEÎ din 
satele chestionate de la toți prestatorii de servicii 

 

Din graficul dat se constată că cel mai solicitat serviciu la moment reprezintă – accesarea 
împrumuturilor (92,0%), urmate de încasările de impozite, taxe locale și amenzi (78,4%), plățile 
telefoniei fixe și mobile (77,3%), precum și plățile serviciilor comunale (69,4%) și operațiunile 
de schimb valutar (62,6%). 

Totodată, diagramele nr. 6-7 reflectă faptul că din toți solicitanții de împrumuturi, 89,0% 
beneficiază de acestea prin intermediul AEÎ, iar doar 8,5% de către bancile comerciale, reiterând 
accesibilitate serviciilor prestate în zonele rurale de către AEÎ. În aceași ordine de idei, 61,7% din 
respondenți plasează mijloacele sale financiare în calitate de depuneri de economii în cadrul AEÎ, 
în comparație cu doar 30,2% plasate la bănci. 

Totodată, serviciile de deschiderea/deservire/închidere a conturilor personale, precum și 
serviciile de emitere și deservire a cardurilor de plată sânt prestate doar de către băncile 
comerciale. De menționat că cele 29,9% utilizează serviciile de retragere a numerarului prin 
terminalele de plată la ghișeele băncilor comerciale și/sau oficiile poștale, iar 33,2% prin 
bancomate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1%
78.4%

77.3%
69.4%

43.1%
14.9%

41.1%
62.6%

44.9%
43.5%

31.6%
20.9%

33.2%
29.9%

20.0%
16.7%

50.9%
92.0%

33.6%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%

ALTE SERVICII (ENUMERAȚI)
ÎNCASARE IMPOZITE, TAXE LOCALE, AMENZI

ÎNCASĂRI DE PLĂȚI TELEFONIE - FIXĂ, MOBILĂ ȘI IP; …
ÎNCASĂRI DE PLĂȚI (SERVICII COMUNALE - ENERGIE …

PLATA PENSIILOR ȘI INDEMNIZAȚIILOR
SERVICIUL MPAY
PLĂŢI ÎN BUGET

OPERAŢIUNI DE SCHIMB VALUTAR
SERVICII DE TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

SERVICII DE TRANSFERURI NAȚIONALE
ACCEPTAREA CARDURILOR ȘI A ALTOR INSTRUMENTE …

EMITEREA CARDURILOR ȘI A ALTOR INSTRUMENTE …
SERVICII PRIN BANCOMAT

ELIBERAREA MIJLOACELOR BĂNEŞTI PRIN …
DEPUNEREA ȘI RETRAGEREA DE NUMERAR ÎNTR-UN …

DESCHIDEREA ȘI DESERVIREA CONTURI CURENTE
SERVICII DE INTERMEDIERE ÎN ASIGURĂRI

ACORDAREA ÎMPRUMUTURILOR
ACCEPTAREA DEPUNERILOR



35 

 

Diagrama 6. Servicii prestate de AEÎ și Oficii Poștale 
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Diagrama 7. Servicii prestate de bănci comerciale 

 

În rezultatul analizei chestionarelor, se constată că cererea de servicii privind acordarea 
împrumuturilor prin intermediul AEÎ este satisfăcută în măsură integrală. Totodată astfel de 
servicii, printre care: acceptarea depunerilor de economii, încasările de plăți de telefonie, 
încasările de servicii comunale și plăți privind impozitele și taxele locale nu sunt prestate de 
către AEÎ la nivelul solicitățirilor exprimate în chestionare. 
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Diagrama 8.  Solicitarea serviciilor de către persoanele chestionate de la AEÎ 

 

 

În același, din perspectiva solicitărilor AEÎ, administratorii au manifestat un interes sporit în 
vederea prestării tuturor serviciilor menționate în chestionare.  
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Diagrama 9. Solicitarea serviciilor ce se doresc a fi prestate de către AEÎ 

 

Pentru a determina cererea și oferta pe piață serviciilor de plăți a fost analizat fluxul mijloacelor 
bănești prezente în localitățile chestionate, precum și cheltuielile efectuate suportate de 
populația din aceste sate după categorii. 
 

4.7. Fluxul mijloacelor financiare prezente în localitățile rurale 

La baza determinării fluxului de mijloace bănești, ce circulă anual în localitățile rurale, în care 
activează AEÎ selectate în cadrul studiului dat, au fost luate în calcul datele din chestionarul 
general, în care au fost determinate persoanele salariate, pensionarii, persoanele care primesc 
remitențe de peste hotare, precum și salariul mediu, valoarea medie a remitențelor și alte 
venituri medii din alte activități, indemnizați ș.a.m.d. 

În figura de mai jos sunt arătate veniturile anuale pe categorii și cota lor din total venituri. 
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Figura 1. Ponderea veniturilor în localitățile chestionate 

 

 Metoda de calcul a veniturilor salariale: - veniturile salariale au fost calculate cu 
aproximație în baza datelor de la primărie, a instituțiile din sat în calitate de angajatori și 
persoanele angajate  la fiecare din ele, sau luat în calcul și persoanele angajate în afara 
localității (total 6 366 persoane), luând o medie a salariului lunar de 2 500 lei; 

 Metoda de calcul a veniturilor nesalariale: - în calcul au fost luate pensiile medii de 850 
lei/lună, alte venituri ce cuprind indemnizațiile, ajutorul social, comercializarea 
produselor agricole și a produselor casnice. Calculele veniturilor nesalariale diferă de la 
sat la sat și depinde în mare măsură de mărimea localității, de amplasarea lui și de nivelul 
economic. Media acestor venituri inclusiv a pensiilor, pentru toate localitățile chestionate 
este de 622 lei pe lună/pers. 

 Metoda de calcul a veniturilor din remitențe: - au fost luate ca bază persoanele care sunt 
plecate peste hotare și mărimea medie a unui transfer bănesc lunară ce diferă de la sat la 
sat, media pentru toate localitățile chestionate fiind de circa 376 lei pers./lună. 

Tabelul 2. Valoarea veniturilor anuale în localitățile chestionate după categorii 

Venituri salariale 
Alte venituri 
nesalariale 

Venituri din remitențe Total venituri 

190 976 400 lei 390 967 200 lei 294 402 000 lei 876 345 600 lei 

21.8% 44.6% 33.6% 100.0% 
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Reieșind din veniturile anuale calculate pentru localitățile date și de faptul că în aceste localități 
sunt aproximativ 29 372 gospodării casnice, au fost determinate veniturile medii per gospodărie 
casnică și per persoană care sunt stipulate în tabelele ce urmează. 

Tabelul 3. Venituri anuale per gospodărie casnică și per persoană în localitățile 
chestionate 

Venituri medii anuale 
Venituri 
salariale 

Alte venituri 
nesalariale 

Venituri din 
remitente 

Total venituri 

Venituri per gospodărie, (lei) 6 502 13 311 10 023 29 836 

Venituri per persoană, (lei) 2 928 5 995 4 514 13 437 

Pentru a compara datele căpătate în urma chestionării am analizat și datele oferite de Biroul de 
Statistică referitor la veniturile lunare ale persoanelor din zonele rurale pe categoriile care 
corespund chestionarului nostru. 

Tabelul 4. Venituri lunare per persoană în zonele rurale conform datelor statistice 

Tr. IV 2016 

 
Lei, media lunară 

pe o persoana 
Procente față 

de total 

Venituri disponibile - total 1 828,70 100% 

Activitatea salariata 508,6 42,90% 

Activitatea individuala agricola 266,3 8% 

Venit din activitatea individuala non-agricola 128,4 6,60% 

Venit din proprietate 0,1 0,30% 

Prestatii sociale dintre care: 468,2 23,20% 

..pensii 410,4 19,70% 

..indemnizatii pentru copii 10,2 0,90% 

..compensatii - - 

..ajutor social 15,6 0,80% 

Alte venituri dintre care: 457,1 19,10% 

remitente 400,9 16,00% 

Sursa: Biroul National de Statistica, Cercetarea Bugetelor Gospodariilor Casnice 

Comparând veniturile salariale, venituri din activitatea agricolă (doar a 3 parte deoarece ce se 
cumpără cu mijloace bănești), alte venituri din activitatea individuală, venituri din pensii, precum 
și venituri din remitențe, constatăm că diferența dintre aceste date este destul de mică și poate fi 
socotită ca o marjă de eroare a studiului efectuat.  

Tabelul 5. Venituri anuale pe categorii conform datelor statistice 

Venituri salariale 
Alte venituri 
nesalariale 

Venituri din remitențe Total venituri 

217 509 603 lei 410 586 067 lei 313 745 944 lei 941 841 614 lei 

23,1% 43,6% 33,3% 100,0% 
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La calculul acestor venituri s-a luat ca bază datele statistice per persoană și s-au înmulțit cu 
numărul de persoane prezente în localități. La calculul veniturilor salariale s-a luat ca bază 
raportul de 55% din persoanele prezente în localitate. Acest raport a fost determinat pe baza 
chestionarelor dintre persoanele angajate (641) și numărul persoanelor chestionate (1 173). 

Calculul veniturilor nesalariale a fost determinat din datele statistice (pensii, indemnizații, ajutor 
social, activitate antreprenorială individuală, precum și a 3 parte din venituri agricole) înmulțite 
cu numărul persoanelor economic active și a pensionarilor. Veniturile din remitențe s-au calculat 
luând ca bază veniturile medii a remitențelor din datele statistice (400,9 lei) înmulțite cu 
numărul persoanelor prezente în localitate (65,217). 

Tabelul 6. Venituri lunare per persoană în localitățile chestionate în raport cu cele 
statistice 

Venituri medii lunare 
Venituri 
salariale 

Alte venituri 
nesalariale 

Venituri din 
remitente 

Total 
venituri 

Venituri per persoană, (lei) 
date statistice 

2 928 5 995 4 514 13 437 

Venituri per persoană, (lei), 
date chestionare 

3 335 6 296 4 811 14 442 

Diagrama 10. Raportul dintre datele statistice și datele chestionării pe unele categorii de 
venituri 

 

La determinarea ofertei serviciilor de plăți ca bază s-au luat cheltuielile de consum efectuate de 
către populația din localitățile chestionate, în comparație cu cheltuielile de consum conform 
datelor statistice. 

4.8. Cheltuieli de consum medii lunare pe o persoana pe destinația cheltuielilor 

În scopul determinării valorii mijloacelor financiare pentru cheltuielile de consum în localitățile 
rurale chestionate, am analizat consumurile gospodăriilor casnice și persoanelor din aceste 
localități, în raport cu datele statistice pe categorii de consum pentru tr. IV anul 2016. 
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Tabelul 7. Ponderea cheltuielilor de consum pe categorii în zonele rurale conform datelor 
statistice 

Categorii de cheltuieli 
Lei, medii lunare 

pe o persoană 
Procente față de total 

Cheltuieli de consum - total 1 803,6 
 

Produse alimentare 833,2 46,2% 

Bauturi alcoolice, tutun 26,3 1,5% 

Imbracaminte, incaltaminte 216,8 12,0% 

Intretinerea locuintei 305,4 16,9% 

Dotarea locuintei 86,2 4,8% 

Ingrijire medicala si sanatate 113 6,3% 

Transport 49,8 2,8% 

Comunicatii 76,6 4,2% 

Agrement 13 0,7% 

Invatamint 9,8 0,5% 

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 8 0,4% 

Diverse 65,6 3,6% 

Sursa: Biroul National de Statistica, Cercetarea Bugetelor Gospodariilor Casnice 

Tabelul 8. Ponderea cheltuielilor de consum pe categorii după datele chestionării  

Zona rurală 
Rata procentuală 

acheltuielior (date 
statistice 2016) 

Cheltuieli 
lunare/pers. (date 

chestionare) 
Cheltuieli de consum - total 

 
1 120 

Produse alimentare 46,2% 517,3 
Bauturi alcoolice, tutun 1,5% 16,3 
Imbracaminte, incaltaminte 12,0% 134,6 
Intretinerea locuintei 16,9% 189,6 
Dotarea locuintei 4,8% 53,5 
Ingrijire medicala si sanatate 6,3% 70,2 
Transport 2,8% 30,9 
Comunicatii 4,2% 47,6 
Agrement 0,7% 8,1 
Invatamint 0,5% 6,1 
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 0,4% 5,0 
Diverse 3,6% 40,7 

Utilizînd rata procentuală pe anumite categorii de cheltuieli de consum din datele statistice a fost 
determinată valoarea mijloacelor financiare pentru fiecare categorie de consum pentru toate 
localitățile chestionate, precum și media pentru o singură persoană/lună din veniturile totale pe 
localități. 

Astfel, dacă utilizăm rata procentuală conform datelor statistice și veniturile medii lunare (1 120 
lei) ale unei persoane din localitățile chestionate putem determina valoarea mijloacelor bănești 
cheltuite pe categorii. Vezi tabelul 8. Aplicînd datele statistice (vezi tab. 9) ca bază de calcul la 
cheltuielile medii efectuate de populația din satele chestionate putem determina că suma anuală 
și lunară a cheltuielilor necesare conform datelor statistice. 
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Tabelul 9. Valoarea cheltuielilor lunare și anuale după categorii în localitățile chestionate 
conform datelor statistice 

Zona rurală 

Rata procentuală 
acheltuielior 

(date statistice 
2016) 

Cheltuieli 
lunare/persoană 

(date statistice 
2016), lei 

Total 
cheltuieli 

lunare per 
localități, lei 

Total cheltuieli 
anuale, lei 

Cheltuieli de consum - total 
 

1 804 117 631 903 1 411 582 835 
Produse alimentare 46,2% 833,2 54 338 804 652 065 653 
Bauturi alcoolice, tutun 1,5% 26,3 1 715 207 20 582 485 
Imbracaminte, incaltaminte 12,0% 216,8 14 139 046 169 668 547 
Intretinerea locuintei 16,9% 305,4 19 917 272 239 007 262 
Dotarea locuintei 4,8% 86,2 5 621 705 67 460 465 
Ingrijire medicala si sanatate 6,3% 113,0 7 369 521 88 434 252 
Transport 2,8% 49,8 3 247 807 38 973 679 
Comunicatii 4,2% 76,6 4 995 622 59 947 466 
Agrement 0,7% 13,0 847 821 10 173 852 
Invatamint 0,5% 9,8 639 127 7 669 519 
Hoteluri, restaurante, 
cafenele 

0,4% 8,0 521 736 6 260 832 

Diverse 3,6% 65,6 4 278 235 51 338 822 

Din tabelul 9 se vede că suma cheltuielilor de consum conform mediei statistice pe țară 
depășește suma veniturilor populației din satele chestionate și este de 1 411 582 835 lei. Din 
aceste calcule se poate determina deficitul bugetar în localitățile chestionate, care este de circa 
280 160 293 lei. 

Diagrama 11. Ponderea cheltuielilor medii pe categorii în localitățile chestionate 

 

Diferența este acoperită anual din mijloace bănești atrase sub forme de împrumuturi sau din alte 
resurse. Din analiza activității AEÎ se poate de menționat că o bună parte din populație își 
acoperă necesarul de mijloce financiare din împrumuturile acordate de către AEÎ. 
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Tabelul 10. Acordarea împrumuturilor membrilor săi de către AEÎ 

Împrumuturi acordate membrilor de către AEÎ pe zone geografice 

zona sud zona centru zona nord total 

14 967 486 68 852 913 32 902 663 116 723 062 

Luând ca bază de calcul valoarea cheltuielilor de consum și a veniturilor după anumite categorii 
se poate determina valoarea medie a mijloacelor bănești ce sunt direcționate anual prin 
prestatorii de servicii de plată de pe piața locală. 
 
Tabelul 11. Fluxul mijloacelor bănești care circulă anual în localitățile chestionate 

 
Categorii de transferuri bănești 

% din 
venit/chelt 

Valoarea anuală, 
(lei) 

V
e

n
itu

ri 

Salarii si pensii prin card 46% 152 955 336 

Transferuri de remitente prin banci/sisteme intern. 78% 229 633 560 

Schimb valutar 80% 235 521 600 

Alte transferuri banești 20% 78 193 440 

 
Total încasări 

 
696 303 936 

C
h

e
ltu

ie
li 

Plati intretinere locuinta 16,9% 239 020 513 

Plati telefonie/internet 4,2% 59 950 790 

Plati impozite/taxe/amenzi 1% 14 115 828 

Alte transferuri banești 2% 28 231 657 

 
Total plăți 

 
341 318 788 

 Total  1 037 622 724 

Concluzionând la etapa actuală datele prelucrate, se constată că cererea sporită din partea 
populației exprimată anterior (în Capitolul IV) este just alimentată prin fluxul 
semnificativ al mijloacelor bănești care circulă anual în localitățile chestionate. 
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V. Analiza ofertei existente de servicii de plată și categorii de furnizori 

Serviciile de plată sunt prestate populației de către prestatorii de servicii de plată - persoane 
juridice, constituite sub forma juridică de organizare prevăzută de Legea  nr. 114 din 18.05.2012 
cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Legea nr. 114 din 18.05.2012), care au 
dreptul de a presta servicii de plată. 

Actualmente, principalii prestatori de servicii de plată pe piața națională sunt:  

- 11 bănci comerciale; 
- 2 societăți de plată (MMPS COM SRL și QIWI-M SRL); 
- 4 societăți emitente de monedă electronică (Paymaster SRL, Paynet Services SRL, 

Microinvest SRL și Artosis SRL); 
- 1 furnizor de servicii poștale (Î.S Poșta Moldovei). 

Serviciile de plată disponibile pe piață, oferă populației posibilitatea de a afectua plăți prin 
intermediul: (i) Internet- Mobile- şi SMS-banking; (ii) terminalelor de plată, inclusiv terminalelor 
cash-in; (iii) sistemelor internaționale de transferuri bănești, cardurilor bancare, etc. 

Examinînd oferta serviciilor de plată în localitățile rurale, constatăm prezența următorilor 
prestatori de servicii de plată:  

Prestator Servicii de plată 
Bănci comerciale Servicii de plată prin: 

 Sisteme de Internet-, Mobile- şi SMS-banking 
 Terminale de plată ale partenerilor Băncii, inclusiv terminale 

cash-in (ex. QIWI-M SRL, MMPS COM SRL, Paymaster SRL) 
Societăți de plată Servicii de plată prin: 

 Terminale de plată, în numerar 
(ex. QIWI-M SRL, MMPS COM SRL) 

 Intermediul Site-urilor ex. Plati.md, Oplata.md, etc. 
(ex. QIWI-M SRL) 

Emitenți de monedă 
electronică 

Servicii de plată prin: 
 Terminale cash-in 
 POS- terminalele  
 Server web de decontare pentru tranzacțiile autorizate  în 

rețeaua Internet  
(ex. Paynet Services SRL, Paymaster SRL) 

Furnizor de servicii 
poștale 

Servicii de plată: 
 Transferuri de bani (Remiteri de bani), prin: 
 Mandat intern; 
 Mandat internațional; 
 Sisteme internaționale de transferuri bănești (Western Union, 

Anelik, Contact, MoneyGram, BLIZKO, LEADER, etc) 
 Încasări de plăți 
 Plata pensiilor și indemnizațiilor 
 Eliberarea mijloacelor bănești prin POS – terminale, utilizînd 

cadrurile eliberate de băncile comerciale partenere (MAIB, 
Moldindconbank, Victoria Bank, FinComBank) 

Prestatorii de servicii de plată, oferă actualmente populației din localitățile rurale posibilități 
privind: 

 Suplinirea cu numerar a contului curent; 



46 

 

 Suplinirea cu numerar a contului de depozit de economii; 
 Suplinirea cu numerar a contului curent pentru operaţiuni cu cardul de debit; 
 Achitarea datoriilor la cardul de credit etc.,  
 Efectuarea plăților către/pentru: 

 Operatori de telefonie mobilă; 
 Internet; 
 Servicii comunale 
 Jocuri on-line; 
 Trezoreria de Stat; 
 Achitarea produselor procurate prin intermediul magazinelor on-line etc. 
 Servicii comunale; 
 Servicii financiare; 
 Servicii TV (cablu și digital); 
 Servicii pază; 
 Achitarea impozitelor, taxelor locale, amenzilor; 
 Eliberarea și achitarea creditelor; 
 Altele - AVON, Air Moldova, Solei Turism etc., 

 Servicii de plată privind: 
 Plata pensiilor; 
 Plata indemnizaţiilor de invaliditate; 
 Plata alocaţiilor sociale de stat; 
 Plata plaţilor periodice capitalizate; 
 Plata ajutorului în caz de deces. 

Datele din diagrama de mai jos reflectă aria de acoperire a băncilor comerciale și societăților de 
plată nebancare în calitate de prestatori de servicii de plăți în raioane și în sate (comune) țării. 
Astfel, se constată că bancile comerciale sunt prezente în localitățile rurale prin posterminale 
instalate în oficiile poștale (circa 88% din localitățile rurale) și circa 13,6% instalate la retail-eri. 
Alte servicii de plată sunt prestate de către băncile comerciale prin intermediul agențiilor 
(17,8%) și bancomatelor (16,9%). În acelașii timp, prestatorii de servicii de plată nebancari sunt 
prezenți în localitățile rurale doar prin intermediul terminalelor cash-in cu aria de acoperire de 
29,6%. 
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Diagrama 12. Aria de acoperire a BC și SP în calitate de prestatori de servicii de plăți în 
raioane și în sate (comune) 

 

Sursa: BNM 

Pentru relevanță, în Tabelul de mai jos se indică existența băncilor comerciale și a prestatorilor 
de servicii de plată în localitățile chestionate (30 localități) în cadrul prezentului studiu, care 
confirmă prezența insuficientă a acestora, limitată prioritar la posterminale instalate în special 
prin oficiile poștale (31) și la retail-eri (15). 

Tabelul 12. Prezența prestatorilor de servicii în localitățile cuprinse în studiul dat 

Furnizori in satele chestionate prezenti in sate prin: unitati 
total unitati in 

zone rurale 

Banci comerciale 

Direct 

bir. Schimb valutar 2 41 

filiale 0 1 

reprezentante 0 0 

agentii 2 45 

bancomate 1 70 

POS terminale 

ghiseu bancar 3 58 

prin (PSP nebancar) 31 958 

retaileri 15 448 

Societati de plata/moneda 
electronica 

fiiala 
terminal cash-in 0 0 

POS terminal 0 0 

agent de plata 
terminal cash-in 4 100 

POS terminal 0 0 

Total furnizori 58 1 721 
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5.1. Organizarea interviurilor cu furnizori de servicii existenți 

În conformitate cu planul de acțiuni și metodologia stabilită, echipa de consultanți a inițiat un șir 
de consultări cu managementul și factorii de decizie și persoanele responsabile a furnizorilor de 
servicii de plată. 

Astfel au fost inițiate întruniri cu reprezentanții: 

 Băncile comerciale – BC „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A., BC „Moldindconbank” 
S.A., BC „VICTORIABANK” S.A., BC „MoldovaAgroindbank” S.A.; 

 Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice Mpay; 

 Î.S. Poșta Moldovei; 

 Societatea de plată „QIWI - M” S.R.L.; 

 Emitenții de monedă electronică - "Paynet Services" SRL, "Microinvest" S.R.L, Artosis 
S.R.L., "Paymaster" S.R.L.; 

La întrunirile organizate au fost discutate și aduse la cunoștință scopul, sarcinile și care sunt 
așteptările părților participante la studiul realizat. 

Reprezentanții Băncilor comerciale au relatat că pot presta tot spectrul de servicii de plată pe tot 
teritoriul Republicii Moldova prin intermediul oficiilor centrale, filialelor și a reprezentanțelor 
sale. Pentru a presta anumite servicii de încasare sau remitere a numerarului prin intermediul 
AEÎ, acestea ar trebui să devină prestatori de servicii de plată nebancari,  agenți sau sub-agenți și 
să obțină licența respectivă de la BNM. 

Una dinte Băncile comerciale a propus sa fie deschise în sediile AEÎ – reprezentanță a Băncii. 

Referitor la activitatea AEÎ de a efectua operațiuni de schimb valutar, au fost expuse îngrijorările 
participanților cu privire la gestionarea riscului valutar care ar apărea. 

Pentru a satisface aceste condiții este necesar de a efectua un șir de modificări la legislația ce ține 
de activitatea AEÎ, bancară, a operațiunilor valutare și activitatea emitenţilor de monedă 
electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari. 

Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice Mpay - reprezintă un mecanism unic de 
achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întârziere 
(penalităţilor) şi altor plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului 
Finanţelor cu ajutorul instrumentelor de plată legal disponibile. Posesor posesor al Serviciului 
Mpay este Instituţia publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”. 

MPay este serviciul prin care este posibil de achitat serviciile publice cu orice instrument de 
plată, cum ar fi: cardul bancar, internet banking sau numerar. 

Comisioanele stabilite pentru prestatorii de servicii de plată: 

 pentru fiecare tranzacție cu instrumente de plată non-card, internet banking – 1%, nu 
mai puțin de 1.00 MDL și nu mai mult de 2,5 MDL; 

 pentru fiecare tranzacție cu cardurile bancare: 
o 1.5% - pentru carduri domestice; 
o 2.2% - pentru carduri străine. 

 Comisioane pentru platformă – 1.20 MDL. 

Cetățenii, persoane fizice - nu plătesc comisioane. 

Cheltuielile aferente plăților persoanelor fizice sunt acoperite: 
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 Pentru plățile cu destinația Trezoreria – cheltuielile sunt acoperite din Bugetul de Stat; 
 Pentru plățile cu altă destinație - cheltuielile sunt acoperite de către prestatorul de servicii 

cu plată; 

Cheltuielile aferente plăților persoanelor juridice sunt acoperite: 

 La discreția prestatorului de servicii cu plată, cheltuielile vor fi achitate fie de prestator fie 
de plătitor. 

Reprezentanții Mpay, au relatat că sunt disponibili pentru a presta tot spectrul de servicii de 
plată prin intermediul AEÎ numai în cazul că ele ar activa în calitate de prestatori de servicii de 
plată în baza legislației, care încasează mijloace băneşti în numerar sau confirmă posibilitatea 
efectuării plăţii electronice/efectuează plăţile electronice ale plătitorilor. 

Î.S. “Poșta Moldovei” activează în baza prevederilor din Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 
17.03.2016 și prestează servicii de plată conform Licenței seria BNM nr. 000575 din 01.09.2014 
prin intermediul a 37 filiale situate pe tot teritoriul RM. 

(http://bnm.md/files/pdf%20nr_%201%20-%20filiale%20pm_4_1_1.pdf) 

 Tabelul. 13. Aria prestării serviciilor de către Oficiile Poștale și rata de acoperire în 
zonele rurale 

Raioane Localitati 
Oficii 

postale 
Rata de 

acoperire 

RAIONUL ANENII NOI 44 30 68,2% 
RAIONUL BASARABEASCA 9 7 77,8% 
RAIONUL BRICENI 39 33 84,6% 
RAIONUL CAHUL 54 40 74,1% 
RAIONUL CANTEMIR 51 31 60,8% 
RAIONUL CĂLĂRAŞI 43 32 74,4% 
RAIONUL CĂUŞENI 45 32 71,1% 
RAIONUL CIMIŞLIA 39 28 71,8% 
RAIONUL CRIULENI 43 29 67,4% 
RAIONUL DONDUŞENI 30 25 83,3% 
RAIONUL DROCHIA 40 30 75,0% 
RAIONUL DUBĂSARI 15 11 73,3% 
RAIONUL EDINEŢ 49 35 71,4% 
RAIONUL FĂLEŞTI 76 42 55,3% 
RAIONUL FLOREŞTI 74 42 56,8% 
RAIONUL GLODENI 34 23 67,6% 
RAIONUL HÎNCEŞTI 63 45 71,4% 
RAIONUL IALOVENI 34 26 76,5% 
RAIONUL LEOVA 39 25 64,1% 
RAIONUL NISPORENI 39 28 71,8% 
RAIONUL OCNIŢA 33 26 78,8% 
RAIONUL ORHEI 75 50 66,7% 
RAIONUL REZINA 41 29 70,7% 
RAIONUL RÎŞCANI 56 36 64,3% 
RAIONUL SÎNGEREI 69 35 50,7% 
RAIONUL SOROCA 68 50 73,5% 
RAIONUL STRĂŞENI 39 32 82,1% 
RAIONUL ŞOLDĂNEŞTI 33 27 81,8% 
RAIONUL ŞTEFAN VODĂ 26 26 100,0% 

http://bnm.md/files/pdf%20nr_%201%20-%20filiale%20pm_4_1_1.pdf
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RAIONUL TARACLIA 26 17 65,4% 
RAIONUL TELENEŞTI 53 34 64,2% 
RAIONUL UNGHENI 73 43 58,9% 
GAGAUZIA 32 25 78,1% 

Î.S. “Poșta Moldovei” prestează următoarele Servicii de plată: 

 Transferuri de bani (Remiteri de bani), prin: 
 Mandat intern; 
 Mandat internațional; 
 Sisteme internaționale de transferuri bănești (Western Union, Anelik, Contact, 

MoneyGram, BLIZKO, LEADER, etc) 
 Încasări de plăți 
 Plata pensiilor și indemnizațiilor 
 Eliberarea mijloacelor bănești prin POS – terminale, utilizînd cadrurile eliberate de 

băncile comerciale partenere (MAIB, Moldindconbank, Victoria Bank, FinComBank). 

Conducerea Î.S. “Poșta Moldovei” a relatat că dispune de posibilități tehnice și informatice pentru 
a presta tot spectrul de servicii de plată disponibile prin intermediul AEÎ, în cazul că ei ar deveni 
prestatori de servicii de plată nebancari, agenți sau sub-agenți conform cerințelor 
Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de 
servicii de plată nebancari. 

Compania „QIWI - M” S.R.L. este o societate de plată, care activează în baza licenței seria BNM 
nr. 000584 din 14.04.2015, a apărut pe piaţa Republicii Moldova în anul 2011, sub numele 
companiei de brand OSMP- M. 

QIWI oferă utilizatorilor din Moldova o tehnologie de organizare a punctelor de colectare a 
plăţilor micro, care funcţionează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.  

Prin intermediul terminalelor de plăţi QIWI se pot efectua plăţi în favoarea a 200 de operatori şi 
prestatori de servicii din toate regiunile Moldovei, către orice serviciu utilizat zi de zi: de la 
operatorii de telefonie mobilă până şi rambursarea creditelor bancare, inclusiv pentru 
procurarea produselor oferite de către internet - magazine, efectuarea plăţilor Trezorieri de Stat 
etc. 

Cele mai utilizate instrumente şi sisteme de plăţi electronice: 

 în numerar, utilizând terminalele de plăţi QIWI sau la punctele de colectare a plăţilor; 

 prin intermediul site-ului Oplata.md; 

 prin Darwin.md; 

 prin intermediul site-ului Plati.md; 

 prin sistemul Dostavka.md; 

Compania oferă o soluţie completă pentru bussines, care include terminalul de plata, software-ul 
şi toate serviciile necesare, care se bazează pe utilizarea a diverse terminale de plată, care să 
permită încasarea plăților sau prin intermediul a 85 de agenții. 

La conectare, agentul achită o taxă în mărime de 6 000 lei, iar în scopul asigurării îndeplinirii 
obligațiilor, agentul își alimentează fondul de garantare prin transferul de bani în contul 
operatorului de sistem. Statutul fondului de garantare a agentului este afișat în contul său 

http://oplata.md/
http://darwin.md/magazine
http://plati.md/
http://dostavka.md/
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personal în sistem. La primirea plăților mărimea fondului de garantare este redusă cu suma 
plății. 

QIWI oferă agenților o gamă completă de hardware şi software, prin intermediul cărora, ei vor 
putea presta servicii de încasare a plăților: terminale de plată, POS - terminale, dispozitive de 
plată şi alte produse software şi module de primire plăţilor. 

Conducerea Companiei „QIWI - M” S.R.L. a relatat că dispune de posibilități tehnice și informatice 
pentru a presta tot spectrul de servicii de plată disponibile prin intermediul AEÎ, în cazul că ei ar 
deveni agenți sau sub-agenți conform cerințelor Regulamentului cu privire la activitatea 
emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari. 

Societățile emitente de monedă electronică: 

Compania ”Paynet Services” S.R.L. este o societate emitentă de monedă electronică, care 
activează în baza licenței de emitere a monedei electronice seria BNM nr. 000586 din 
10.12.2015, acordată prin decizia de eliberare a CA al BNM din 31.10.2014. 

Compania ”Paynet Services” S.R.L. prestează servicii de plăți prin intermediul Portofelului 
Electronic sau Portofelului Special, deschis în cadrul sistemului Paynet, inclusiv emiterea și 
răscumpărarea monedei electronice. 

Prin intermediul Portofelului Electronic pot fi efectuate următoarele Operațiuni de Plată:  

 achitarea bunurilor și serviciilor prin intermediul paginii-web: www.paynet.md, 
aplicației pentru telefon mobil și tabletă; 

 transferuri:  
 din Portofelul Electronic a Utilizatorului către alt Portofel Electronic din cadrul 

Sistemului Paynet; 
 din contul curent bancar către Portofelul Electronic al Utilizatorului și viceversa; 
 de pe cardurile de plată, inclusiv VISA și MASTERCARD, către Portofelul 

Electronic a Utilizatorului și viceversa. 
 retrageri de Fonduri din Portofelul Electronic, care se efectuează la agenții Companiei, cu 

prezentarea buletinului de identitate; 
 depuneri de Fonduri în Portofelul Electronic, care se efectuează la agenții Companiei. 

Pentru executarea Operațiunilor de Plată, prin intermediul Portofelului Electronic, Compania 
percepe comisioane conform Tarifelor. 

Compania emite Moneda la valoarea nominală, la primirea Fondurilor în Portofelul Electronic, 
deschis pentru  Utilizator. Fondurile pot fi în formă de: bancnote şi monede (numerar), mijloace 
bănești deținute în conturi bancare. 

În cazul primirii Fondurilor din străinătate, în valută străină, emiterea Monedei se efectuează la 
valoarea nominală a echivalentului în moneda naţională a Fondurilor primite. Cursul valutar de 
referință, aplicat în astfel de cazuri, va fi cursul valutar calculat de către compania Paynet, afișat 
pe pagina-web: www.paynet.md. 

Compania va răscumpăra, la valoarea nominală, valoarea monetară a Monedei Electronice pe 
care acesta o deține. Această procedură se realizează prin asigurarea posibilității de transfer, în 
orice moment, din Portofelul Electronic a sumei solicitate la un cont bancar deschis la banca 
licențiată din Republica Moldova care a încheiat contract în acest cu Compania, sau de ridicare a 
mijloacelor bănești, în numerar, la unul dintre agenții Companiei. 

Suma maximă zilnică care va putea fi răscumpărată nu poate depăși valoarea de 2 500 de lei. 

https://paynet.md/
https://paynet.md/


52 

 

Compania ”Paynet Services” S.R.L. este dispusă șă ofere AEÎ, în cazul că ei ar deveni agenți sau 
sub-agenți conform cerințelor Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă 
electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, soluții hardware şi software, prin 
intermediul cărora, ei vor putea presta servicii de retrageri și depuneri de Fonduri în Portofelul 
Electronic. 

Î.M. O.M.F „Microinvest” S.R.L. este o companie de microfinanțare care activează din anul 2003 
și are o bogată experiență în creditarea AEÎ din RM. Compania a primit licență de emitere a 
monedei electronice seria BNM nr. 000583 din 30.01.2015, dar până la moment nu practică 
activități de prestarea a serviciilor de plată nebancară. 

Conducerea companiei odată cu lansarea activității de prestarea a serviciilor de plată, este 
dispusă șă propună AEÎ, posibilitatea de a presta în calitate de intermediar servicii de remitere 
de bani. 

Compania ”Artosis” S.R.L. este o societate emitentă de monedă electronică, care activează în 
baza licenței de emitere a monedei electronice seria BNM nr. 000587 din 11.08.2016. 

Compania ”Artosis” S.R.L. prestează servicii de plăți prin intermediul sistemul de plată BPay, 
care a fost lansat în februarie 2011. Prestarea serviciilor de plată, emiterea și răscumpărarea 
monedei electronice se efectuează în cadrul Sistemului de plăți Bpay, administrat de Compania 
“Artosis” S.R.L., inclusiv prin 4 agenți de plată. 

Prin intermediul sistemului de plată BPay, pot fi efectuate următoarele servicii de plată, emiterea 
și răscumpărarea monedei electronice:  

 suplinirea contului personal cu numerar în casele sistemului Bpay, terminalele de plată 
și prin alte metode; 

 extragerea mijloacelor financiare din contul personal; 
 achitarea mărfurilor/serviciilor – comunale, internet, TV, jocuri, hosting, etc. de pe 

contul personal; 
 achitarea serviciilor/mărfurilor fără deschiderea contului personal, prin utilizarea altor 

instrumente de plată; 
 efectuarea transferurilor în Sistemul de plăți Bpay între utilizatori (din cont - în cont); 
 transferarea/primirea mijloacelor bănești în/din contul personal în/din adresa altor 

sisteme de plăți – naționale, străine, internaționale; 
 gestionarea mijloacelor financiare sub formă de monedă electronică; 
 gestionarea mijloacelor financiare on-line și off-line; 
 efectuarea transferurilor naționale și internaționale; 
 cumpărarea/vînzarea/convertarea monedei electronice; 
 achitarea serviciilor: 

o telefonia mobilă, fixă, acces la internet, TV, 
o serviciile comunale (electricitatea, gazul, apa, încălzirea), 
o E-Money (Bpay, WebMoney, Yandex Money, Wallet One), 
o achitarea creditelor, 
o serviciile de stat și amenzi. 

Comisioanele stabilite: 

 înregistrarea și deservirea contului electronic – GRATUIT, 
 alimentarea contului bpay.md prin intermediul terminalelor de plată și a băncilor 

parteneri din Republica Moldova – GRATUIT, 
 comisionul pentru retragerea banilor din contul personal bpay.md – 2% din sumă. 
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Tarifele pentru deservirea Tehnico-Informațională (DTI):  

 pentru plata din contul personal BPay.md — până la 1% din suma plății, 
 pentru plata cu Card Bancar emis în Republica Moldova — până la 2% din suma plății, 
 pentru plata cu Card Bancar emis în străinătate — până la 3% din suma plății. 

Compania ”Artosis” S.R.L. este dispusă șă ofere AEÎ, în cazul că ei ar deveni agenți sau sub-agenți 
conform cerințelor Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi 
prestatorilor de servicii de plată nebancari, soluții hardware şi software, prin intermediul cărora, 
ei vor presta servicii de prestare a serviciilor de plată, emitere și răscumpărarea monedei 
electronice în cadrul Sistemului de plăți Bpay. 

Compania ”PayMaster” S.R.L.  a fost fondată în noiembrie 2013, și își desfășoară activitatea  în 
corespundere cu licența de emitere a monedei electronice, eliberată de Banca Națională a 
Republicii Moldova, seria BNM  № 000577, din 11 septembrie 2014. 

Compania ”PayMaster” S.R.L. utilizează complexe programo-tehnice de diverse tipuri, inclusiv: 
terminale de autodeservire (cash-in), predestinate pentru primirea plăților și POS - terminale 
(utilaje care lucreză în circuit cu aparatul de casă de tipul Point Of Sale), precum și  serverul web 
de decontare pentru tranzacțiile autorizate  în rețeaua Internet, efectuează incasarea plăților 
RunPay MDL prin intermediul a 69 agenți de plăți (inclusiv 4 Asociații de economii și împrumut), 
care au subdiviziuni în circa 1 150 de puncte pe tot teritoriul Republicii Moldova. 

Prin intermediul terminalelor se pot achita serviciile providerilor Internet, telefonie, conexiunei 
mobile, a televiziunei, a serviciilor comunale, bănci, organizații de microfinanțare, jocuri, 
cosmetică, rețelelor de socializare și alte servicii. 

Serviciile legate de emiterea, distribuirea, servicii de plată şi răscumpărarea monedei electronice 
sunt oferite de către "PayMaster" S.R.L. prin utilizarea instrumentului de plată RUNPAY MDL 
pentru servicii preplătite cu scop predeterminat. 

Emitentul "PayMaster" SRL permite utilizarea serviciilor de plată prin moneda electronică: prin 
Internet (on-line) numai de pe site-ul https://myrunpay.com sau în afara Internetului (off-line) 
numai prin instrumente de plată sau terminale de plată în numerar (terminal cash-in) ale 
agenţilor „PayMaster” SRL autorizaţi. 

Utilizatorii instrumentului de plată RunPay MDL pot fi – plătitor (persoana fizică) sau beneficiar 
al plăţii (persoană juridică) înregistrată pentru accesarea instrumentului de plată preplătit cu 
scop predeterminat, care foloseşte un serviciu de plata în calitate de platitor, de beneficiar al 
plăţii sau în ambele calităţi sau persoana care este deţinator al monedei electronice "RunPay 
MDL". 

Prin intermediul instrumentului de plată RunPay MDL, pot fi efectuate următoarele servicii de 
plată, emiterea și răscumpărarea monedei electronice:  

 Emiterea şi/sau acceptarea Instrumentelor de plată RunPay MDL, inclusiv valorilor 
monetare RunPay MDL stocate pe Instrumentul de plată RunPay MDL, care pot fi 
accesate pentru a achiziţiona bunuri sau servicii în baza unui contract comercial cu 
Societatea, în cadrul unei reţele limitate de prestatori de servicii, indiferent de locaţia 
geografică a acestora, ori pentru o categorie limitată de bunuri sau servicii; 

 Remiterea de bani prin accesarea Instrumentului de plată RunPay MDL; 
 Executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru 

executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin accesarea Instrumentului de plată 
RunPay MDL; 

https://myrunpay.com/
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 Depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare 
pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 

 Retrageri de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare 
pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 

 Executarea de operaţiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăţi 
deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de 
servicii de plată: 

o executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare; 
o executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un 

dispozitiv asemănător; 
o executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate. 

Pentru utilizarea sistemei de plăţi RunPay MDL sunt următoarele tarife şi limite: 

 Înregistrarea şi deservirea portmoneului electronic RunPay MDL – Gratis; 
 Suplinirea portmoneului prin terminalele RunPay – Gratis; 
 Suplinirea portmoneului Runpay MDL din portmoneul WebMoney (WMZ, WME) se 

efectuează la cursul BNM (Dolar USA, Euro) – Gratis; 
 Transferul mijloacelor băneşti în cadrul sistemei RunPay MDL (de pe portmoneu pe 

portmoneu) - 0,8% de la sumă; 
 Comisionul pentru retragerea mijloacelor băneşti din portmoneul RunPay MDL transfer 

pe card bancar1% de la sumă; 
 Comisionul pentru retragerea mijloacelor băneşti din portmoneul RunPay MDL numerar 

în oficiu - 2% de la sumă. 

Pentru utilizatorii neindentificaţi suma maximă a mijloacelor băneşti nu poate să depăşească 2 
500 lei, după trecerea procedurii de identificare, limita portmoneului poate fi ridicată până la 50 
000 lei. 

Compania ”PayMaster” S.R.L. este dispusă șă ofere AEÎ, în cazul că ei ar deveni agenți sau sub-
agenți conform cerințelor Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă 
electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, soluții hardware şi software, prin 
intermediul cărora, ei vor presta servicii de plată. 

5.2. Evaluarea activității asociațiilor centrale și a altor entități economice pasibile 
de a solicita licență în calitate de prestatori de servicii de plată și monedă 
electronică 

Pentru a pregăti evaluarea asociațiilor centrale dacă sunt pasibile de a solicita licență în calitate 
de prestator de servicii de plată au fost organizate 2 întâlniri de lucru a membrilor echipei cu 
conducerea Asociaţiei Centrale a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (ACAEÎ) și Asociația 
Centrală de Economii și Împrumut “Uniunea Centrală”. 

În cadrul acestor întrevederi au fost abordate întrebări ce țin de activitățile Adociațiilor Centrale, 
rolul lor în cadrul sistemului precum și de serviciile acordate membrilor săi. 

Pentru a evalua capacitățile Asociațiilor centrale dacă sunt pasibile de a solicita licență în calitate 
de prestator de servicii de plată a fost elaborat un chestionar (Anexa nr. 7), care a fost transmis 
pentru completare. 

Chestionarul cuprinde informația relevantă despre organizarea și activitatea centralelor: 

 Prezentarea generală, cu descrierea succintă, a istoriei activității asociației 
 Guvernarea / managementul 
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 Informații operaționale 
 Informații financiare 
 Chestionar pentru administratorul asociației centrale  
 Chestionar pentru membrii consiliului asociației centrale. 

Generalități 

Conceptul de "asociație centrală a asociațiilor de economii și împrumut", discutat pe larg în 
sistemul de asociații de economii și împrumut, începnd cu anul 2000, este aplicat în practică 
odată cu aprobarea Legii nr. 139 din 21.06.2007 asociațiilor de economii și împrumut (în 
continuare – Legea nr.139/2007). 

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 139/2007, asociaţia centrală este o asociaţie de 
economii şi împrumut ai cărei fondatori şi membri pot fi doar asociaţiile de economii şi 
împrumut şi care, în activitatea sa se conduce de Legea nr. 139/2007, de Statut și de 
regulamentele interne. 

Conform articolelor 3 și 51 din Legea nr. 139/2007, fondatori/membri ai asociațiile centrale pot 
fi exclusiv asociațiile de împrumut (care obțin calitatea de membru benevol – în temeiul 
hotărîrilor adunărilor generale ale respectivelor asociații, sau fiind obligate să participe în 
asociația centrală (dacă acceptă depuneri de economii ale membrilor), în temeiul art. 51 alin. (2) 
lit. e) din Legea nr. 139/2007).  

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 139/2007, asociaţia de economii şi împrumut este o 
organizaţie necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice şi 
juridice, asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi depuneri de economii, le 
acordă acestora împrumuturi, precum şi alte servicii financiare, în conformitate cu categoria 
licenţei pe care o deţine. 

Potrivit prevederilor legale și Statutului, asociaţia centrală are drept scop contribuirea la 
dezvoltarea durabilă a asociaţiilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate de către acestea 
membrilor lor.  

Activitatea asociației centrale este o activitate licențiată, supusă reglementării și supravegherii 
de stat. Autoritatea de reglementare, supraveghere și licențiere este Comisia Națională a Pieței 
Financiare. 

Modul de constituire, licențiere și desfășurare a activității asociației centrale se reglementează de 
Legea nr. 139/2007, în special de Capitolul XI din lege. Asociația centrală se înființează conform 
principiilor și procedurii caracteristice unei asociații de economii și împrumut și are o structură 
organizatorică internă similară unei asociații de economii și împrumut. Procedura de solicitare și 
obținere, suspendare și retragere a licenței pentru activitate, coincide cu cea a unei asociați de 
economii și împrumut.  

În contextul obiectului prezentului studiu este de menționat, că în conformitate cu prevederile 
art. 52 alin. (2) din Legea nr. 139/2007, pentru satisfacerea necesităţilor sistemului de asociaţii, 
asociaţia centrală poate constitui societăţi comerciale şi/sau poate participa la capitalul lor social 
în temeiul hotărîrii adunării generale a membrilor asociaţiei centrale şi acordului în scris al 
autorităţii de supraveghere. Acest drept poate fi utilizat în scopul constituirii/fondării de către 
asociația centrală a unui prestator de servicii de plată (societate de plată sau emitent de monedă 
electronică), agenți de plată al căruia pot fi asociațiile de economii și împrumut – membri ai 
asociației centrale. 

La data prezentului studiu, în Republica Moldova sînt constituite, licențiate și desfășoară 
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activitate două asociații centrale ale asociațiilor de economii și împrumut: 

1. Asociația Economii și Împrumut "Asociația Centrală a Asociațiilor de Economii și 
Împrumut" 

http://www.aei.md/ 

2. Asociația Centrală de Economii și Împrumut "Uniunea Centrală"  

http://uc.md/ 

Asociația Economii și Împrumut “Asociația Centrală a Asociațiilor de Economii și 
Împrumut” (în continuare - Asociația Centrală) a fost constituită la 12.03.2009 de către 49 de 
asociații de economii și împrumut şi înregistrată la 24.04.2009. Scopul general pentru care a fost 
creată este de a contribui la dezvoltarea durabilă a asociațiilor de economii şi împrumut şi 
îmbunătățirea calității serviciilor acordate de către acestea membrilor lor. 

La data prezentului studiu, Asociația Centrală are 136 AEÎ - membri, din care: 83 asociații dețin 
Licența A și 53 - Licența B. Asociația Centrală este membru WOCCU (World Council of Credit 
Unions). 

Asociația Centrală de Economii și Împrumut "Uniunea Centrală" (în continuare – Uniunea 
Centrală) a fost fondată la adunarea de constituite din 23.03.2012, de către 27 de AEÎ - membri 
fondatori și care are ca obiectiv principal apărarea, promovarea și reprezentarea prin toate 
mijloacele legale a drepturilor și intereselor asociațiilor – membri în raport cu Comisia Națională 
a Pieței Financiare, Serviciul Fiscal, autoritățile statale și locale.  

La data prezentului studiu, Uniunea Centrală are 45 de AEÎ, din care 28 de AEÎ dețin Licența A de 
activitate, iar 17 AEÎ - Licența B.  

Atît Asociația Centrală, cît și Uniunea Centrală prestează asociațiilor - membri servicii de 
instruire, servicii juridice și de reprezentare. Ambele asociații centrale pun la dispoziția 
membrilor soft-uri specializate în ținerea evidenței contabile și de creditare. 

Structura organizațională / managementul  

Organele de conducere și control ale Asociației Centrale și Uniunii Centrale sînt stabilite de Legea 
asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21.06.2007 (art. 55, alin. (1) și (2): 

a) adunarea generală a membrilor; 
b) consiliul; 
c) direcția executivă. 

Organul de control al asociațiilor centrale este comisia de cenzori. 

Statele de personal în ambele asociații centrale sunt identice – 4 unități (director executiv, 
contabil, jurist și specialist IT). 

Indicatori economico-financiari 

Valoarea totală a activelor AEÎ-membri ai Asociației Centrale este de cca 432 mln. lei, ceea ce 
reprezintă cca 72% din activele totale ale sistemului de asociații de economii și împrumut; 
depunerile de economii constituie 205,6 mln. lei, ceea ce reprezintă cca 68% din totalul 
depunerilor de economii ale sistemului. 

Valoarea totală a activelor AEÎ - membri ai Uniunii Centrale constituie cca 175 mln. lei, ceea ce 
reprezintă cca 28% din activele totale ale sistemului asociațiilor de economii și împrumut; 

http://www.aei.md/
http://uc.md/


57 

 

depunerile de economii atrase constituie cca 96,7 milioane lei, ceea ce reprezintă cca 32% din 
depunerile întregului sistem. 

La situația din 31.12.2016 activele totale ale Asociației Centrale au constituit 39,77 mln lei, iar 
capitalul propriu – 2,12 mln. lei, ceea ce constituie 5,3% din active.  

La situația din 31.12.2016 activele totale ale Uniunii Centrale au constituit 22,97 mln lei, iar 
capitalul propriu – 1,31 mln. lei, ceea ce constituie 5,7% din active.  

Datoriile ambelor asociații centrale reprezintă, în majoritatea lor, plasamente ale asociațiilor – 
membri, păstrate în Asociația Centrală. Asociațiile centrale gestionează 2 fonduri: Fondul 
Depunerilor de Economii, constituit din plasamente ale asociațiilor care dețin Licența B, în 
mărime de 10% din depunerile de economii atrase și Fondul Rezervei Instituționale, constituit 
din plasamente ale asociațiilor – membri, în mărime de 4% din valoarea activelor. 

Indicator 
Nr. de 

membri 

Total Active 
ale 

membrilor 
centralei 
(mln. lei) 

Depunerile de 
economii 

ale membrilor 
(mln. lei) 

Total 
Active 

(mln. lei) 

Capital 
propriu 

Personal, 
unități 

Asociația 
Centrală 

136 
Licența A 

– 83 
Licența B 

– 53 

432 
(72% din 
activele 

sistemului) 

205,6 
(65% din depunerile 

de economii ale 
sistemului) 

39,77 

2,12 mln. 
Lei, 

(5,3% din 
active) 

4 

Uniunea 
centrală 

45 
Licența A 

– 28 
Licența B 

– 17 

175 
(28% din 
activele 

sistemului) 

96,7 
(32% din depunerile 

de economii ale 
sistemului) 

22,97 

1,31 mln. 
Lei, 

(5,7% din 
active) 

4 

În rezultatul examinării chestionarele completate de către asociațiile centrale s-au constatat 
cîteva momente, care, în opnia noastră denotă o insuficientă dezvoltare a capacităților 
asociațiilor centrale pentru a lansa activități pe piața serviciilor de plată: 

1. valoarea activelor materiale și nemateriale pe termen lung și a altor active este mică, în 
comparație cu valoarea totală a activelor: 

Asociația Centrală: active pe termen lung – 27 476 lei; alte active – 39 324 lei, total active  

Uniunea Centrală: active pe termen lung – 220 274 lei; alte active – 95 284 lei. 

2. activele totale ale asociațiilor centrale sunt, în majoritatea lor, finanțate din datorii față de 
asociațiile de economii și împrumut (asociațiile dețin 10% din total depuneri de economii 
în asociațiile centrale, iar asociațiile centrale le investesc în depozite bancare, titluri de 
valoare, împrumuturi către asociațiile – membri, etc.); 

3. capitalul propriu (capitalul instituțional) al asociațiilor centrale este neînsemnat în raport 
cu activele totale și se află sub indicatorul prudențial de 10% stabilit prin Legea nr. 139 
din 21.06.2007 (art. 33 alin. (4) lit. c)), pentru asociațiile centrale. Profitul asociațiilor 
centrale, componenta de bază a capitalului propriu, este generat inclusiv datorită faptului 
impunerii asociațiilor de economii și împrumut prin Normele de Prudență Financiară (pct. 
13) să mențină 10% din depunerile de economii atrase de la membri, în fondul de 
lichidități, în una din asociațiile centrale. Profitul asociațiilor centrale este generat din 
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administrarea resurselor financiare, la care are acces datorită cadrului legal aferent 
activității asociațiilor de economii și împrumut; 

4. personalul asociațiilor centrale – 4 angajați în fiecare asociație centrală, este evident 
insuficient pentru prestarea serviciilor de plată, ținînd cont de complexitatea lor și 
comparativ cu numărul de angajați ai prestatorilor de servicii de plată, cu care am avut 
întrevederi în cadrul preătirii studiului (ex. un prestator de servicii de plată are angajați 7 
programatori, altul - 27 programatori). 

Analizînd chestionarele completate de către asociațiile centrale și examinînd Asociația Centrală 
și Uniunea Centrală, prin prisma legislației care reglementează activitatea asociațiilor de 
economii și împrumut, legislației care reglementează sistemul de plăți în Republica Moldova și 
cerințelor minime privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor de plată (vezi Anexa 
8), concluzionăm, că actualmente asociațiile centrale nu pot să presteze servicii de plată, în 
calitate de prestator de servicii de plăți (așa cum acesta este definit în Legea nr. 114 din 
18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică), fără modificari ale legislației în 
domeniu și fără fortificarea esențială a capacităților acestor entități (capital propriu, resurse 
umane, resurse informaționale, etc.). 
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VI.  Analiza SWOT  

Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri și în cercetări economice, pentru a 
ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra strategiei de acaparare a unei piețe anumite 
sau unui segment al ei. Ea funcționează ca o radiografie a ideii de afaceri și evaluează în același 
timp factorii de influență interni și externi ai unei organizații, precum și poziția acesteia pe piață, 
sau în raport cu ceilalți competitori, cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale unei 
companii cu scopul de schimba balanța spre dominarea celor tari asupra celor slabe, apoi în 
relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață de formulat un set 
de acțiuni clare și pragmatice pentru realizarea ideilor de afaceri. 

În cazul studiului dat vom analiza punctele forte și slabe ale AEÎ în calitate de furnizori de servicii 
de plată pe piață rurală, precum și oportunități și amenințări în dezvoltarea capacității AEÎ de 
prestare a serviciilor de plată.  

În cadrul analizei SWOT ale AEÎ se va ține cont de faptul că: 

 Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai 
unor localități concrete în care s-a efectuat chestionarea, într-o perioadă determinată de timp. 
Ele reprezintă ceea ce există. 

 Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, se referă la alegerile pe care le au de 
făcut persoanele implicate în procesul de planificare a viitorului AEÎ. Ele reprezintă ceea ce 
va fi sau va putea fi. 

Analiza SWOT - Cererea serviciilor de plată 

Puncte tari 

 Există o cerere de cel puțin 800 milioane de lei 
pentru prestarea serviciilor de plăți și ea va fi de 
cineva acoperită 

 Rețeaua AEÎ în localitățile rurale are o experiență 
de activitate financiară și populația sătească 
cunoaște acest lucru 

 Creșterea ponderii operațiunilor de plăți bănești 
în bugetul familiilor sătești 

 Deschiderea accesului populației din zonele 
rurale la sursele financiare accesibile 

 Îmbunătățirea serviciilor oferite de AEÎ la 
atragerea creditelor și deservirea lor, membrii 
AEÎ pot accesa credite operaționale și 
investiționale în termini restrânși, fără mare 
birocrație și fără gaj în anumite condiții 

 Există o experiență de prestare de către AEÎ a 
altor servicii financiare decât împrumuturi 
(servicii de asigurare) 

 AEÎ dispun de resurse financiare proprii și atrase 
pentru a satisface solicitările membrilor la 
atragerea resurselor financiare, membrii pot 
apela la credite în orice perioade de timp 

Puncte slabe 

 Informarea joasă a populației rurale privind 
oportunitățile de deservire în AEÎ, inclusiv 
servicii de plată 

 Deprinderea de păstrare a banilor în numerar 
și cultura răspândită de tranzacții și plăti în 
numerar 

 AEÎ rămân a fi „cluburi pentru aleși sau 
neamuri” și așa și nu și-au format o imagine de 
„bancă a satului ” 

 Neîncrederea populației din localitățile rurale 
în sistemul politic care a condus la falimentul 
celor 3 bănci comerciale, rezultând în frica de a 
utiliza economiile sau veniturile lunare în 
careva sisteme de plăți 

 Cu toate că deja pe parcursul de 20 ani se 
promovează conceptul AEÎ, ca societăți de 
servicii financiare mutuale, întru completarea 
lipsei de servicii financiare la sate, AEÎ așa și 
nu au reușit să se transforme într-un centru 
financiar multifuncțional la sate 

Oportunități 

 Lărgirea gamei serviciilor prestate, inclusiv 
servicii de plăți 

Riscuri 

 Concurența mare din partea prestatorilor de 
servicii de plăți; 
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 Majoritatea populației din localitățile rurale 
dispune la ziua de astăzi de acces la internet, 
dețin mijloace performante de accesare a 
internetului  (calculator, notebook, telefonie 
mobilă), care pot fi fortificate și serviciile de 
plată pot fi prestate deja curent 

 Majoritatea membrilor AEÎ chestionați sunt 
dispuși spre facilitarea accesului la anumite 
servicii de plată care în prezent presupun 
deplasarea în centrele raionale. 

 Diversificarea gamei de servicii de plăți prin 
intermediul AEÎ va duce la reducerea timpului 
pierdut, la economisirea mijloacelor financiare 
pe transport, la creșterea nivelului culturii 
financiare a populației rurale 

 AEÎ poate contribui la ridicarea culturii 
financiare și responsabilității populației rurale, 
prin instruire și simplificarea posibilităților de 
plăți 

 Cunoașterea AEÎ în calitate de prestator de 
servicii de plăți din localitate, nemijlocit va duce 
la creșterea numărului de membri 

 

 Greutăți în modificarea legislației în 
domeniul dat; 

 Management inert la schimbări în activitatea 
AEÎ; 

 Costuri mari la implementarea noilor 
tehnologii. 

 Scăderea numărului de populație din 
localitățile rurale 

 Micșorarea fluxurilor financiare din 
localitățile rurale, respectiv scăderea 
capacității de plată. 

 

Oferta serviciilor de plată 

Puncte tari 

 Existența unui decalaj evident de ofertă mult 
prea redusă, uneori chiar lipsa acesteia, în 
localitățile rurale 

 Unicele organizații financiare în localitățile 
rurale, cu excepția Poștei Moldovei 

 Experiență avansată în domeniul procesării 
elementare a plăților (debursarea/încasarea 
împrumuturilor, încasarea dobînzilor aferente 
împrumuturilor, transferuri bancare, inclusiv 
prin Internet banking) 

 AEÎ dispun de personal minim calificat (în 
fiecare AEÎ există casier sau contabil-casier), 
unele din ele deja oferă servicii de plăți 

 Posesia echipamentului și infrastructurii 
necesare prestării plăților (oficiu amenajat, 
Internet, computer, printer, aparat de casă, etc.) 

 Existența bazei inițiale de clienți – membrii 
activi ai asociației (depunători sau beneficiari de 
împrumut) și cunoașterea potențialului pieții 

 Cadrul legal permisiv – nu este necesară 
modificarea cardinală a legislației pentru 
prestarea serviciilor de plată 

 Existența experienței a 9 AEÎ din totalul de 283 
(cca 3%), care actualmente prestează servicii de 
plată, în calitate de agent de plată 

Puncte slabe 

 Pregătirea profesională joasă sau insuficientă 
a operatorilor AEÎ în utilizarea tehnologiilor 
avansate în general și a serviciilor de plăți în 
particular 

 Motivația slabă și/sau dezinteresul a 
managementului AEÎ în introducerea 
serviciilor noi membrilor, în special 
tehnologic avansate, inclusiv implementarea 
serviciilor de plată 

 Părerea preconcepută a managementului AEÎ 
privind neprofitabilitatea prestării serviciilor 
de plată 

 Promovarea insuficientă în cadrul sistemului 
de asociații a necesității de implementarea a 
serviciilor de plată, cu explicarea avantajelor, 
beneficiilor și oportunităților pentru 
asociație 

 Personalul administrativ nu are calificările 
necesare în activitatea AEÎ, lipsesc cadrele cu 
studii în domeniul dat; 

 O mare parte din administratorii AEÎ nu 
doresc o dezvoltare a activității  lor și 
stagnează la un anumit nivel, nu măresc 
numărul de membrii (din satele chestionate 
cu o populație de 75 268 persoane mature, 
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 Intenția clară exprimată de către prestatorii de 
servicii de plată naționali de a colabora cu 
structurile AEÎ centrale 

 Existența unei colaborări stabile și trainice 
dintre membrii AEÎ și locuitorii localităților 
rurale 

 AEÎ cunoaște situația și potențialul fiecărui 
locuitor al localității și poate atrage noi membri, 
prin oferte, școlarizări în domeniul plăților 
 

doar 28,1% sunt membri ai AEÎ), nu sunt 
cointeresați în lărgirea gamei de servicii 
prestate; 

 AEÎ nu are destule resurse financiare proprii 
pentru a investi în dezvoltarea lor, sunt 
nevoite să atragă surse mai scumpe; 

 Comisioane mari percepute de către 
prestatorii de servicii de plată (Paymaster, 
Qiwi) în comparație cu operatorul național 
Poșta Moldovei. 

Oportunități 

 Transformarea AEÎ într-un centru financiar al 
localității – depuneri de economii, împrumuturi, 
asigurări, servicii de plată, consultanță 
financiară, etc. 

 Diversificarea serviciilor și, respectiv, surselor 
de venit (venit suplimentar) 

 Atragerea noilor clienți – non membri ai AEÎ 
(potențial cel puțin 60% din populația localității 
sau localității învecinate, în care nu există o AEÎ 
sau oficiu poștal) 

 Utilizarea tehnologiilor noi – acces la soft-uri 
specializate ale prestatorilor de servicii de plată 

 Obținerea unor condiții contractuale mai 
avantajoase, în comparație cu alți agenți de 
plată, în cazul în care negocierea cu prestatorii 
de servicii se va face din numele întregului 
sistem de AEÎ 

 Lărgirea numărului de membri datorită 
dezvoltării tipurilor noi de servicii prestate 

 Îmbunătățirea managementului AEÎ, excluderea 
conflictelor de interese, aplicarea standardelor 
înalte de guvernare transparentă 

 Folosirea momentului actual unic de concurență 
mică în localitățile rurale din partea 
prestatorilor de servicii existenți la moment pe 
piață 

 Număr mare de pensionari solitari în localitățile 
rurale care pot primi suport din partea AEÎ în 
gestionarea eficientă a veniturilor (pensii, 
remitențe) și anume plata serviciilor comunale, 
fără ca aceștia să se deplaseze de fiecare dată la 
oficiu 

 Flux de mijloace financiare considerabil în 
cadrul unei localități provenit din remitențe, 
salarii, pensii și alte venituri ale gospodăriilor 
casnice ce prezintă un real interes pentru 
societățile de plată 

Amenințări 

 Lipsa unei strategii clare privind dezvoltarea 
AEÎ cu determinarea și prioritizarea tipurilor 
de servicii intenționate spre prestare 

 Fragmentarea excesivă a rețelei AEÎ, cu 2 
poluri decizionale pentru 60% din AEÎ 
(inclusiv unul cu evident conflict intern de 
interese) și restul de 40% fiind într-o plutire 
individuală 

 Poziționarea clară a Poștei Moldovei ca 
prestator de servicii de plată și prezența 
pronunțată în localitățile rurale (37 filiale și 1 
146 oficii, care deservesc 1 527 localități) 

 Impunerea cerințelor (legale) suplimentare 
celor existente, pentru prestarea serviciilor 
de plată 

 Impunerea cerințelor (legale) suplimentare 
celor existente, pentru obținerea statutului 
de agent de plăți (ex. cerințe de capital) 
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VII. Analiza cost / beneficiu pentru diferite opțiuni 

Analiza Cost-Beneficiu este un instrument de realizare a unei analize financiare, întocmite din 
punctul de vedere al beneficiarului, pentru a demonstra necesitatea intervenției prin cote sau 
aporturi financiare, şi a unei analize economice, aceasta urmând să reflecte beneficiile 
economico-sociale generate de proiect pentru societate. 

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţa financiară a proiectului propus pe 
parcursul perioadei de referinţă, cu scopul de a stabili un sistem de finanţare pentru acesta. 
Această analiză se referă la susţinerea financiară şi sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de 
performanţă financiară, precum şi justificarea finanțării de către fondatori sau acționari. 

Pentru efectuarea analizei cost/beneficiu au fost utilizate cerințele de desfășurare a activității a 
diferitor tipuri de prestatori de servicii de plată, inclusiv: 

 Forma juridică de organizare; 
 Capital inițial (social); 
 Capitalul reglementat; 
 Cerințe pentru diferite tipuri de licență de activitate; 
 Cerințe față de administratori; 
 Cerințe față de raportare și evidență contabilă; 
 Cerințe privind securitatea informației. 

Opțiunea I – fondarea de către sistem a unei societăți de plată, care prestează serviciul de 
plată: 

 remiterea de bani (art. 4 alin. (1) pct. 6)) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la 
serviciile de plată și moneda electronică; 

Cerințe: 

Forma juridică de organizare - S.A. sau S.R.L. 

Capital propriu - cel puţin 350 000 lei, 

Licență - Termen nedeterminat. 

Pentru ca societatea de plată ce practică aceste servicii, să atingă indicatorii enumerați:  

Perioada simplă de recuperare ani 5 

   Rata de actualizare % 7% 

   Perioada de recuperare ajustată cu rata de actualizare ani 7 

   Valoarea Netă Actualizată (VNA) lei 275 679 

   Rata Internă a Rentabilităţii (RIR) 
 

15% 

   Indicele de Profitabilitate (PI) 
 

1,40 

Este necesar de efectuat: 

Investiția inițială: lei 681 325 
Aport suplimentar la capitalul propriu  0 

Taxa de licență  8 000 



63 

 

Mijloace fixe (server, computer, imprimantă multifuncțională)  187 475 

Soft&Licente  485 850 

Costuri operationale: lei 764 800 

Salariu brut anual, (5 persoane)  432 000 

Taxe sociale si medicale  118 800 

Chiria, intretinerea si exploatarea oficiilor, 15 000 lei x12 luni  180 000 

Cheltuieli de birou si cancelarie  12 000 

Telecomunicații  12 000 

Alte cheltuieli  10 000 

   
Volumul tranzacțiilor încasări și plăți, lei lei 30 035 196 

 
  

Comision, %  3% 

 
  

Venituri din prestări de servicii de plăți lei 901 056 
Costuri operaționale lei 764 800 

Profit anual lei 136 256 

În cazul cazul valorii medii lunare a unei tranzacții de 1 300 lei (au fost luate ca bază persoanele 
care sunt plecate peste hotare și mărimea medie a unui transfer bănesc lunar de circa 1 300 lei), 
este necesar de asigurat volumul tranzacțiilor încasări și plăți, anuale de 30 035 196 lei, adică un 
număr de aproximativ 23 104 tranzacții anuale. 

Opțiunea II – fondarea de către sistem a unei societăți de plată, care prestează: 

 executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru 
executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de 
comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor 
de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către 
operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce 
acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul 
bunurilor şi serviciilor (art. 4 alin. (1) pct. 7)) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire 
la serviciile de plată și moneda electronică; 

Cerințe: 

Forma juridică de organizare - S.A. sau S.R.L. 

Capital propriu - cel puţin - cel puţin 900 000 lei; 

Licență - Termen nedeterminat. 

Pentru ca societatea de plată ce practică aceste servicii, să atingă indicatorii enumerați:  

Perioada simplă de recuperare ani 5 

   Rata de actualizare % 7% 

   Perioada de recuperare ajustată cu rata de actualizare ani 7 

   Valoarea Netă Actualizată (VNA) lei 372 834 
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Rata Internă a Rentabilităţii (RIR) 
 

15% 

   Indicele de Profitabilitate (PI) 
 

1,40 

Este necesar de efectuat: 

Investiția inițială: lei 921 075 

Aport suplimentar la capitalul propriu  0 

Taxa de licență  12 000 

Mijloace fixe (server, computer, imprimantă multifuncțională)  218 225 
Soft&Licente  690 850 

Costuri operationale: lei 764 800 

Salariu brut anual, (5 persoane)   432 000 

 Taxe sociale si medicale   118 800 

 Chiria, intretinerea si exploatarea oficiilor, 15 000 lei x12 luni   180 000 

 Cheltuieli de birou si cancelarie   12 000 

 Telecomunicații   12 000 

 Alte cheltuieli  10 000 

   

Volumul tranzacțiilor încasări și plăți lei 31 634 116 

 
  

Comision, %  3% 

 
  

Venituri din prestări de servicii de plăți lei 949 023 
Costuri operaționale lei 764 800 

Profit anual lei 184 223 

Opțiunea III – fondarea de către sistem a unei societăți de plată, care prestează: 

 serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile 
necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 

 serviciu legat de retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate 
operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 

 executarea de operaţiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăţi 
deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii 
de plată: 

a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare; 
b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un 

dispozitiv asemănător; 
c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate; (art. 4 

alin. (1) pct. 1-3)) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și 
moneda electronică; 

 emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a altor instrumente de plată (art. 4 alin. 
(1) pct. 5)) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda 
electronică; 

 toate serviciile permise societăţii de plată, conform art. 4 alin. (1), cu exepția pct. 4 din 
Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;: 

Cerințe: 

Forma juridică de organizare - S.A. sau S.R.L. 
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Capital propriu - cel puţin - cel puţin 2 200 000 lei; 

Licență - Termen nedeterminat. 

Pentru ca societatea de plată ce practică aceste servicii, să atingă indicatorii enumerați:  

Perioada simplă de recuperare ani 5 

   Rata de actualizare % 7% 

   Perioada de recuperare ajustată cu rata de actualizare ani 7 

   Valoarea Netă Actualizată (VNA) lei 890 544 

   Rata Internă a Rentabilităţii (RIR) 
 

15% 

   Indicele de Profitabilitate (PI) 
 

1,40 

Este necesar de efectuat: 

Investiția inițială: lei 2 200 00 

Aport suplimentar la capitalul propriu  1 278 925 

Taxa de licență  12 000 
Mijloace fixe (server, computer, imprimantă 

multifuncțională) 
 218 225 

Soft&Licente  690 850 
Costuri operationale: lei 764 800 

Salariu brut anual, (5 persoane)   432 000 

 Taxe sociale si medicale   118 800 

 Chiria, intretinerea si exploatarea oficiilor, 15 000 lei x12 luni   180 000 

 Cheltuieli de birou si cancelarie   12 000 

 Telecomunicații   12 000 

 Alte cheltuieli  10 000 

   
Volumul tranzacțiilor încasări și plăți lei 40 160 799 

 
  

Comision, %  3% 

 
  

Venituri din prestări de servicii de plăți lei 1 204 824 
Costuri operaționale lei 764 800 

Profit anual lei 440 024 

Analizând cele trei opțiuni, pentru fondarea de către sistemul de Asociații de economii și 
împrumut a unei societăți de plată, este necesară o investiție inițială cuprinsă între 700 – 
2 200 mii lei și costuri operaționale de circa 800 mii lei anual. 

Pentru recuperarea investiției inițiale și întreținerea costurilor operaționale, într-o 
perioadă de recuperare simplă de 5 ani sau ajustată la rata de actualizare de 7%, 
(perioada de recuperare 7 ani), v-a fi nevoie de efectuat tranzacții anuale de 30 – 40 mln. 
lei, la un comision minim de 3%.  
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VIII. Constatări și Concluzii  

7.1. Constatări: 

 Există o cerere a serviciilor de plată pentru populația rurală, doar în localitățile 
chestionate fiind de circa 1 mlrd lei, dar pe întregul spațiu acoperit de AEÎ 
estimativ se ridică la 10 mlrd. 

 Actualmente, fără a modifica legislația, AEÎ pot participa și presta o serie de 
servicii de plăți prin intermediul Prestatorilor de Servicii de Plată licenciați, 
activînd în calitate de agenți ai acestora. 

 AEÎ la momentul de față nu se regăsresc în sistemul de prestare a serviciilor de 
plăți în zonele rurale, deoarece nu există o mobilizare de sistem pentru 
depășirea obstacolelor de ordin economic, organizațional precum și lipsa unei 
viziuni strategice în acest domeniu. 

 Principalul prestator de servicii de plată în localitățile rurale este Î.S. Poșta 
Moldovei, atât prin prezența în sate, cât și prin gama de servicii oferite 
populației. 

 Serviciile de plată prestate populației din localitățile rurale (dacă excludem Î.S. 
Poșta Moldovei) sunt, de regulă, oferite prin intermediul internetului. Lipsa 
accesului la internet înseamnă lipsa accesului la servicii de plată. 

 Remiterea de bani (tranferurile bănești), în localitățile rurale, se efectuează 
prin Î.S. Poșta Moldovei.  

 Băncile comerciale nu sunt prezente în sate prin intermediul filialelor. Banca de 
Economii a Moldovei, care avea o rețea largă de filiale în localitățile rurale, este 
în proces de lichidare. Locuitorii din localitățile rurale sunt nevoiți să 
primească banii la filialele băncilor, în centrele raionale. Acest serviciu de plată 
este important, atît timp cît valorea remitențelor este impunătoare, acestea 
continuînd a fi o sursă de existență a populației din localitățile rurale. 

 În localitățile rurale, serviciile de plată oferite populației de către băncile 
comerciale, se reduc la servicii prin sisteme de Internet-, Mobile- şi SMS-
banking (care necesită acces la Internet). 

 Asociațiile de Economii și Împrumut nu se regăsesc în calitate de prestatori de 
servicii de plată, cu toate că acestea ar putea avea un rol semnificativ în oferirea 
către populația rurală a serviciior de plată competitive, ținînd cont de prezența 
lor pronunțată în localitățile rurale și specificul financiar al activității. 

În contextul celor expuse, considerăm, că există spațiu pentru îmbunătățirea/fortificarea 
sistemului național de plăți, prin integrarea sectorului asociațiilor de economii și împrumut, 
orientate spre diversificarea serviciilor de plată oferite populației din localitățile rurale. 

Adevărat, în condițiile cadrului legal existent, este imposibilă participarea nemijlocită/directă a 
asociațiilor de economii și împrumut la sistemul de plăți din Republica Moldova, în calitate de 
prestator de servicii de plată. Este de menționat și dezvoltarea instituțională insuficientă a 
asociațiilor de economii și împrumut, de a face față cerințelor pentru desfășurarea acestei 
activități. 

Evident, se impun intervenții de ordin legal, instituțional, etc. Sunt necesare asistență tehnică, 
instruire, fortificarea bazei tehnico-materiale, etc.  
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Rezultat al examinării cadrului legal aferent serviciilor de plată, discuțiilor cu prestatorii 
serviciilor de plată și întâlnirilor cu reprezentanții organelor de supraveghere a sistemului de 
plăți și a sistemului asociațiilor de economii și împrumut, formulăm următoarele concluzii: 

7.2. Concluzii 

1. Populația din localitățile rurale - potențiali clienți ai asociațiilor de economii și împrumut 
privind serviciile de plată, nu sunt familiarizați cu avantajele și beneficiile efectuării 
plăților prin intermediul AEÎ și nici administrațiile majorității AEÎ nu sunt pregătite să 
folosească căile de plăți  și mecanismele deja disponibile și fără ajustări legislative. 

2. Asociațiile de economii și împrumut pot presta servicii de plată, în condițiile cadrului legal 
existent, în calitate de agenți de plată a societăților de plată și a emitenților de monedă 
electronică.  

Exemplu: În prezent, 9 AEÎ din totalul de 283 AEÎ au primit permisiunea de la CNPF și numai 4 din 
ele, prestează servicii de plată, în calitate de agenți de plată a societăților de plată sau emitenților 
de monedă electronică.  

3. Serviciile de plată, definite în art. 4 alin. (1) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la 
serviciile de plată și moneda electronică, pot fi prestate de către prestatorii de servicii de 
plată, în cadrul Sistemului Automatizat de Plăți Interbancare (SAPI) sau înafara acestui 
sistem. 

Exemplu: Băncile comerciale prestează servicii de plată în cadrul SAPI, iar Poșta Moldovei,  
societățile de plată sau emitenții de monedă electronică – în afara acestui sistem. 

4. AEÎ, inclusiv asociațiile lor centrale, ar putea presta servicii de plată în calitate de 
prestatori de servicii de plată, cu condiția modificării  legislației, în special a Legii nr. 548 
din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu 
privire la serviciile de plată și moneda electronică și Legii nr. 139 din 21.06.2007 
asociațiilor de economii și împrumut. 

5. Totodată, se va impune modificarea și completarea a zeci de regulamente ale BNM, care 
reglementează domeniul sistemului de plăți și serviciile de plată. 

Propunerile de modificare a cadrului legal cu analiza de impact a cadrului regulatoriu 
corespunzătoare sunt prezentate în Anexa 3. 

Identificarea responsabilităților CNPF privind cooperarea cu BNM în procesul de supraveghere a 
AEÎ în cadrul sistemului national de plăți este prezentată în Anexa 4. 

6. Conform prevederilor Legii nr. 139 din 21.06.2007, Asociațiile de economii și împrumut 
inclusiv asociațiile lor centrale nu pot oferi servicii persoanelor care nu sunt membri ai 
AEÎ și acest fapt ar duce la limitarea numărului de clienți. În cazul modificării legislației 
pentru a presta servicii și non-membrilor, acestea pot fi definite ca servicii 
comerciale, ceea ce ar duce la apariția riscului de anulare a scutirii de plata 
impozitului pe venit. 

7. Asociațiile centrale ale AEÎ, ca și reprezentanți ai sistemului, ar putea fonda un prestator 
de servicii de plată, sub forma unei societăți de plată sau unei societăți emitente de 
monedă electronică, iar asociațiile să presteze servicii de plată, în calitate de agenți de 
plată al acestui prestator. 
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IX. Recomandări și Planul de acțiuni  

8.1. Recomandări 

Pentru sporirea rolului AEÎ în sistemul de plăți este necesară o mobilizare de sistem pentru 
depășirea obstacolelor economice, organizaționale și regulatorii, precum și elaborarea unui plan 
de acțiuni cu etapizarea aplicării diferitor tipuri de servicii de plăți. 

Recomandăm ca fiind posibilă și reală prestarea serviciilor de plată de către asociațiile de 
economii și împrumut, prin obținerea de către acestea a statutului de agent de plată al unui 
prestator de servicii de plată existent. În acest context, prestatorul de servicii de plată ar putea fi 
(i) o societate de plată sau (ii) un emitent de monedă electronică, inclusiv o banca comercială. 
Pentru aceasta, prestatorul de servicii de plată, agent de plată al căruia intenționează să devină 
asociația, înaintează către BNM o cerere privind includerea asociației în registrul corespunzător - 
al societăților de plată sau societăților emitente de monedă electronică. BNM examinează cererea 
în termen de 30 zile după primire. 

Recomandăm asociațiilor de economii și împrumut, care intenționează să presteze sau prestează 
servicii de plată: 

1. să selecteze viitorul partener în prestarea serviciilor de plată din lista emitenților de 
monedă electronică, inclusiv - o bancă comercială; 

2. să devină agenți de plată al unui singur prestator de servicii de plată existent.  

În acest sens, recomandăm asociațiilor de economii și împrumut, să coopereze în vederea formării 
unui grup de negociere, care să negocieze semnarea unui contract – cadru de agent de plată cu 
unul din prestatorii de servicii existent, din numele întregului sistem. Astfel, puterea de negociere va 
fi mai mare, iar în consecință - condițiile contractuale ar putea fi mai avantajoase pentru asociații. 

3. să informeze activ locuitorii din localitățile în care își desfășoară activitatea despre 
avantajele și beneficiile efectuării plăților prin intermediul AEÎ.  

Recomandăm Asociațiilor Centrale ale AEÎ petrecerea campaniilor informaționale (raionale și 
naționale), care au drept scop informarea asociațiilor de economii și împrumut despre avantajele 
și beneficiile prestării serviciilor de plată  populației din zonele rurale, întru schimbarea viziunii 
managementului asociațiilor asupra necesității implementării acestui serviciu.  

Avantajele recomandărilor de mai sus, sunt următoarele: 

1. nu este necesar de operat modificări ale cadrului legal, în special a legislației bancare – 
proces destul de complicat și care durează în timp; 

2. există experiență (chiar dacă una modestă) în prestarea de către asociații a serviciilor de 
plată, în calitate de agent de plăți a unui prestator de servicii de plată existent, care poate 
fi transmisă (rapid și gratuit) întregului sistem AEÎ; 

3. există personal calificat (fiecare asociație are casier sau contabil-casier, cu experiență în 
utilizarea computerului și procesarea plăților); 

4. nu sunt necesare investiții suplimentare în echipament și infrastructură (asociația 
dispune de oficiu, computer, internet, aparat de casă, etc., iar soft-ul specializat este pus la 
dispoziția asociației de către prestatorul de servicii de plăți, în mod gratuit); 

5. există un punct de vedere comun a AEÎ, asociațiilor centrale a AEÎ și organului de 
supraveghere, în ceea ce privește lipsa în localitățile rurale a prestatorilor de servicii de 
plată (altul decât ÎS Poșta Moldovei); 

6. v-a fi concepută o viziune comună a asociațiilor centrale a AEÎ pentru a promova cu 
suportul organului de supraveghere, în ceea ce privește importanța și necesitatea 
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diversificării serviciilor oferite de către asociații, inclusiv prin prestarea serviciilor de 
plată. 

În final, AEÎ sa-r putea poziționa ca centru financiar al localității, oferind 
membrilor/populației rurale o gamă largă de servicii: depuneri de economii, împrumuturi, 
asigurări, servicii de plată, consultanță financiară. 

Doar după ce AEÎ vor acumula o experiență mai bogată în prestarea serviciilor de plăți 
în condițiile și limitele legislative curente, se va putea examina o abordare avansată în 
implicarea rețelei AEÎ în sistemul național de plăți.  

8.2. Planul de acțiuni  

 2017 – 2018, efectuarea activităților de instruire a personalului AEÎ și lansarea unei 
campanii de informare a populației din localitățile rurale și promovare a serviciilor 
noi; 

 2019 – 2020, se va purcede la extinderea serviciilor prestate, creșterea numărului de 
membri pentru a atinge o masă critică de clienți și capital; 

 2020 – instituționalizarea serviciilor de plată prin lansarea unei platforme proprii 
adecvate prestării serviciilor de plăți; 
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X. Anexe  

Anexa nr. 1. Cadrul legislativ și normativ aferent funcționării sistemului național de plăți din 
Republica Moldova 

 Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344786  

 Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei 

http://www.bnm.org/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-
din-21071995 

 Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=338489&lang=1   

 Legea  nr. 234 din 03.10.2016 cu privire Depozitarul central unic al valorilor mobiliare 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366946  

 Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016  

http://lex.justice.md/md/364504/ 

 Legea  nr. 190 din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălprii banilor și 
finanțării terorismului 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=337074&lang=1  

 Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 39 din 10.03.1993 cu privire la Trezoreria 
de Stat 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=290409 

 Hotărîrea Guvernului cu privire la Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)     
nr. 329 din 28.05.2012 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343404  

 Hotărîrea Guvernului cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului 
Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) nr. 280 din 24.04.2013 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347873  

 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului nr. 329 din 02.06.2015 

http://lex.justice.md/md/359006/  

 Strategia de dezvoltare a sistemului național de plăți al Republicii Moldova, aprobată prin 
HCA al BNM nr. 328 din 19.12.2002 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=291677  

 Politica de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova, aprobată prin HCE al 
BNM nr. 299 din 27.10.2016 

http://www.bnm.org/ro/content/politica-de-supraveghere-sistemului-de-plati-republica-
moldova-aprobata-prin-hca-al-bnm-nr  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344786
http://www.bnm.org/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995
http://www.bnm.org/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=338489&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366946
http://lex.justice.md/md/364504/
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=337074&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=290409
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343404
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347873
http://lex.justice.md/md/359006/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=291677
http://www.bnm.org/ro/content/politica-de-supraveghere-sistemului-de-plati-republica-moldova-aprobata-prin-hca-al-bnm-nr
http://www.bnm.org/ro/content/politica-de-supraveghere-sistemului-de-plati-republica-moldova-aprobata-prin-hca-al-bnm-nr
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 Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin HCA al 
BNM nr. 53 din 02.03.2006 

http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-sistemul-automatizat-de-plati-
interbancare-aprobat-prin-hca-al  

 Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de 
remitere de bani, aptobat prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010 (MO nr. 231-234 din 
26.11.2010, ert. 900) 

http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-activitatea-prestatorilor-de-
servicii-de-plata-sistemele-de  

 Regulamentul cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică și prestatorior 
de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCA al BNM nr. 123 din 27.06.2013 (MO nr. 
173-176 din 09.08.2013, art. 1221) 

http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-activitatea-emitentilor-de-
moneda-electronica-si-prestatorilor-de  

 Instrucțiune cu privire la raportarea informației aferente utilzării instrumentelor și 
serviciilor de plată, aprobată prin HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014 (MO nr. 325-
332/1531 din 31.10.2014) 

http://www.bnm.org/ro/content/instructiune-cu-privire-la-raportarea-informatiei-
aferente-utilizarii-instrumentelor-si  

 Regulementul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr. 157 din 
01.08.2013 (MO nr. 191-197 din 06.09.2013, art. 1370) 

http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cardurile-de-plata-aprobat-
prin-hca-al-bnm-nr157-din-0108-2013  

 Regulamentul privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor 
automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017 

http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-privind-prestarea-serviciilor-de-plata-prin-
intermediul-sistemelor-automatizate 

 Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat 
prin HCA al BNM nr. 250 din 25.10.2012 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351734  

 Regulamentul cu privire gestionarea riscurilor aferente Sistemului de înscrieri în conturi 
ale valorilor mobiliare, aprobat prin HCA al BNM nr. 161 din 08.08.2013 

http://www.bnm.org/ro/content/regulament-cu-privire-la-gestionarea-riscurilor-aferente-
sistemului-de-inscrieri-conturi-ale  

 Hotărîrea cu privire la modul de eliberare a licențelor, autorizațiilor, permisiiunilor, 
aprobărilor și a altor acte cu caracter permisiv ale Băncii Naționale a Moldovai, aprobată 
prin HCE al BNM nr. 37 din 24.09.2015 

http://www.bnm.org/ro/content/hotarirea-ce-al-bnm-nr-37-din-24-septembrie-2015-cu-
privire-la-modul-de-eliberare-licentelor  

http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-sistemul-automatizat-de-plati-interbancare-aprobat-prin-hca-al
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-sistemul-automatizat-de-plati-interbancare-aprobat-prin-hca-al
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-activitatea-prestatorilor-de-servicii-de-plata-sistemele-de
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-activitatea-prestatorilor-de-servicii-de-plata-sistemele-de
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-activitatea-emitentilor-de-moneda-electronica-si-prestatorilor-de
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-activitatea-emitentilor-de-moneda-electronica-si-prestatorilor-de
http://www.bnm.org/ro/content/instructiune-cu-privire-la-raportarea-informatiei-aferente-utilizarii-instrumentelor-si
http://www.bnm.org/ro/content/instructiune-cu-privire-la-raportarea-informatiei-aferente-utilizarii-instrumentelor-si
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cardurile-de-plata-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr157-din-0108-2013
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cardurile-de-plata-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr157-din-0108-2013
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-privind-prestarea-serviciilor-de-plata-prin-intermediul-sistemelor-automatizate
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-privind-prestarea-serviciilor-de-plata-prin-intermediul-sistemelor-automatizate
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351734
http://www.bnm.org/ro/content/regulament-cu-privire-la-gestionarea-riscurilor-aferente-sistemului-de-inscrieri-conturi-ale
http://www.bnm.org/ro/content/regulament-cu-privire-la-gestionarea-riscurilor-aferente-sistemului-de-inscrieri-conturi-ale
http://www.bnm.org/ro/content/hotarirea-ce-al-bnm-nr-37-din-24-septembrie-2015-cu-privire-la-modul-de-eliberare-licentelor
http://www.bnm.org/ro/content/hotarirea-ce-al-bnm-nr-37-din-24-septembrie-2015-cu-privire-la-modul-de-eliberare-licentelor


72 

 

 Conceptul privind optimizarea transferurilor internaționale și a cadrului de supraveghere 
aplicabil, aprobat prin HCA nr. 196 din 22.09.2011 

http://www.bnm.org/ro/content/conceptul-privind-optimizarea-transferurilor-nationale-
aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-138-din  

 Regulementul cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr. 157 din 
01.08.2013 

http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-transferul-de-credit-aprobat-prin-
hca-al-bnm-nr157-din-0108-2013  

Legislația comunitară aplicabilă instrumentelor de plată și sistemelor de plăți 

Potrivit Legii  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică 

 Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 
privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 
2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 5 decembrie 2007; 

 Directiva nr. 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 
2009 privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii 
instituţiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE şi 
2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 267 din 10 octombrie 2009. 

Alte acte normative comunitare 

 Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de 
modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de 
plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare şi a Directivei 2002/47/CE privind contractele de 
garanţie financiară în ceea ce priveşte sistemele legate şi creanţele private 

  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 
2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 
2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, şi de 
abrogare a Directivei 2007/64/CE2 

  Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2002 privind 
contractele de garanţie financiară 

  Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind 
caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare 

  Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi 
şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază. 

  Regulamentul (CE) Nr. 1781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 
noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile 
de fonduri 3 

  Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 
privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1781/20064 

http://www.bnm.org/ro/content/conceptul-privind-optimizarea-transferurilor-nationale-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-138-din
http://www.bnm.org/ro/content/conceptul-privind-optimizarea-transferurilor-nationale-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-138-din
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-transferul-de-credit-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr157-din-0108-2013
http://www.bnm.org/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-transferul-de-credit-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr157-din-0108-2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:146:0037:0043:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2366&qid=1481724621404&from=RO
http://www.bnr.ro/Legislatie-aplicabila-instrumentelor-de-plata-si-sistemelor-de-plati-3108.aspx#peloc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0047&qid=1481724875119&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0026&qid=1481724990940&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0092&qid=1481724595717&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0847&qid=1481118721267&from=RO
http://www.bnr.ro/Legislatie-aplicabila-instrumentelor-de-plata-si-sistemelor-de-plati-3108.aspx#peloc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1781&qid=1481118425266&from=RO
http://www.bnr.ro/Legislatie-aplicabila-instrumentelor-de-plata-si-sistemelor-de-plati-3108.aspx#peloc
http://www.bnr.ro/Legislatie-aplicabila-instrumentelor-de-plata-si-sistemelor-de-plati-3108.aspx#peloc
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  Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 

  Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 
2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul 

  Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2013 
privind statisticile referitoare la plăți (BCE/2013/43) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0924&qid=1481118373843&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&qid=1481118472798&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1409&qid=1481118640213&from=RO


      
         
 

Anexa nr. 2. Registrul societăților de plată 
Registrul societăților de plată / furnizorilor de servicii poștale 

cărora li s-a eliberat / retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată[1] 

Nr. 

Denumireasocietății 
de plată/ 

furnizorului de 
servicii poștale 

Sediul societății 
de plată/ 

furnizorului de 
servicii poștale 

Serviciile 
de plată, 
pentru 

prestarea 
cărora s-a 

eliberat 
licența 

Numărul și 
data 

hotărîrii 
privind 

eliberarea 
licenței 

Seria, 
numărul și 

data de 
eliberare a 

licenței 

Administratorii 
societății de 

plată/ 
furnizorului de 
servicii poștale 

Informații 
privind 

reperfectarea, 
eliberarea 

duplicatelor 
licenței 

Informații 
privind 

retragerea 
licenței 

Informații 
privind 

filialele/ 
agenții de 
plată [2] ai 

societății de 
plată/ 

furnizorului 
de servicii 

poștale care 
are dreptul 
de a presta 
servicii de 

plată  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Î.S. „Poșta Moldovei” 

MD – 2012, bd. 
Ștefan cel Mare și 
Sfînt, 134, mun. 

Chișinău, 
Republica 
Moldova 

Activitate
a descrisă la 

art. 4 alin. 
(1) pct. 6). 

nr. 161 din 
21.08.2014 

seria 
BNM nr. 

000575 din 
01.09.2014 

Nastas 
Serghei   

Filialele ÎS 
„Poşta 

Moldovei”  

2. „Plată Online” SRL 

MD – 2024, str. 
Acad. Saharov, 11, 
ap. (of.) 145, mun. 

Chișinău, 
Republica 
Moldova 

Activitate
a descrisă la 

art. 4 alin. 
(1) pct. 7). 

nr. 174 din 
04.09.2014 

seria 
BNM nr. 

000576 din 
11.09.2014 

Șencorenco 
Elena 

Licență anulată 
urmare a 

reperfectării 
acesteia. 

 

___ 
seria 

BNM nr. 
000585 din 
19.08.2015 

Licența 
reperfectată 

urmare a 
modificării 

sediului societății 
la MD – 2012, bd. 
Ștefan cel Mare și 
Sfînt, 126A, of. 2, 
mun. Chișinău, 

Republica 
Moldova. 

Licența 
retrasă, 
conform 
Hotărîrii 

Comitetului 
Executiv al 

Băncii 
Naționale nr. 

28 din 
02.02.2017 

3. Î.M. „OSMP-M” SRL MD – 2059, str. Activitate nr. 189 din seria Ciobanu Licență anulată 
 

Agenţii 

http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale-0#2
http://bnm.md/files/pdf%20nr_%201%20-%20filiale%20pm_4_1_1.pdf
http://bnm.md/files/pdf%20nr_%201%20-%20filiale%20pm_4_1_1.pdf
http://bnm.md/files/pdf%20nr_%201%20-%20filiale%20pm_4_1_1.pdf
http://bnm.md/files/pdf%20nr_%204%20-%20Agentii%20Qiwi-M%20SRL%20_ro_5.pdf
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Petricani, 32, 
mun. Chișinău, 

Republica 
Moldova 

a descrisă la 
art. 4 alin. 
(1) pct. 7). 

25.09.2014 BNM nr. 
000578 din 
01.10.2014 

Victor urmare a 
reperfectării 

acesteia. 
___ 

„QIWI-M” 
SRL  

„QIWI-M” SRL 

seria 
BNM nr. 

000584 din 
14.04.2015 

Licența 
reperfectată 

urmare a 
modificării 
denumirii 

societății în 
„QIWI-M” SRL 

 

4. SC „MMPS COM” SRL 

MD – 2001, bd. 
Ştefan cel Mare şi 
Sfînt, 3/A, mun. 

Chișinău, 
Republica 
Moldova 

Activitate
a descrisă la 

art. 4 alin. 
(1) pct. 7). 

nr. 203 din 
08.10.2014 

seria 
BNM nr. 

000579 din 
15.10.2014 

Bambuleac 
Valentin   

Agenţii SC 
„MMPS COM 

” SR  

 

Registrul societăților emitente de monedă electronică 

cărora li s-a eliberat/retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de emitere a monedei electronice[1] 

 

Nr. 

Denumirea 
societății 

emitente de 
monedă 

electronică 

Sediul 
societății 

emitente de 
monedă 

electronică 

Numărul şi 
data 

hotărîrii 
privind 

eliberarea 
licenței 

Administratorii 
societății 

emitente de 
monedă 

electronică 

Seria, 
numărul 
și data de 
eliberare 
a licenței 

Informații 
privind 

reperfectarea, 
eliberarea 

duplicatelor 
licenței 

Informații 
privind 

retragerea 
licenței 

Informația privind 
filialele/agenții de plată  [2] ai 
societății emitente de monedă 

electronică  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1. „Paymaster” SRL 

MD -2001, str. 
Aleea Gării, 42, 
mun. Chișinău, 

Republica 
Moldova 

nr. 175 din 
04.09.2014 

Lupolov Denis 

seria 
BNM nr. 
000577 

din 
11.09.2014 

  Agenții “Paymaster SRL”  

 
___ ___ 

http://bnm.md/files/pdf%20nr_%204%20-%20Agentii%20Qiwi-M%20SRL%20_ro_5.pdf
http://bnm.md/files/pdf%20nr_%204%20-%20Agentii%20Qiwi-M%20SRL%20_ro_5.pdf
http://bnm.md/files/PDF%20nr_%202%20-%20Agentii%20%20SC%20MMPS%20COM%20SRL%20-%20ro_4.pdf
http://bnm.md/files/PDF%20nr_%202%20-%20Agentii%20%20SC%20MMPS%20COM%20SRL%20-%20ro_4.pdf
http://bnm.md/files/PDF%20nr_%202%20-%20Agentii%20%20SC%20MMPS%20COM%20SRL%20-%20ro_4.pdf
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-emitente-de-moneda-electronica-1#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-emitente-de-moneda-electronica-1#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-emitente-de-moneda-electronica-1#2
http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-emitente-de-moneda-electronica-1#2
http://bnm.md/files/pdf%20nr_%203%20-%20Agentii%20Paymaster%20SRL%20_ro_2_1.pdf
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2. 
„Paynet Services” 

SRL 

MD-2001, str. 
Bulgară, 18, ap. 

(of) 8, mun. 
Chișinău, 
Republica 
Moldova 

nr. 227 din 
31.10.2014 

Erarslan 
Kazim 

seria 
BNM nr. 
000581 

din 
11.11.2014 

Licență 
anulată urmare 
a reperfectării 

acesteia. 

___ Agenții “Paynet Services SRL”  

MD-2004, bd. 
Ștefan cel Mare 

și Sfînt,196, 
mun. Chișinău, 

Republica 
Moldova 

seria 
BNM nr. 
000582 

din 
23.12.2014 

Licență 
reperfectată 

urmare a 
modificării 

sediului 
societății pe 

strada Ștefan cel 
Mare și Sfînt bd., 

196, mun. 
Chișinău. 

MD-2002, bd. 
Decebal, 6, mun. 

Chișinău, 
Republica 
Moldova 

Erarslan 
Kazim 

Greadcenco 
Călin 

seria 
BNM nr. 
000586 

din 
10.12.2015 

Licență 
reperfectată 

urmare a 
modificării 

sediului 
societății pe 

strada bd. 
Decebal, 6, mun. 

Chișinău. 

3. „Microinvest” SRL 

MD-2014, bd. 
Renașterii 

Naționale, 12, et. 
3, mun. 

Chișinău, 
Republica 
Moldova 

nr. 11 din 
15.01.2015 

Svinarenco 
Dumitru 

seria 
BNM nr. 
000583 

din 
30.01.2015 

___ ___ ___ 

4. „Artosis” SRL 

MD-2002, bd. 
Decebal, 19, ap. 

(of.) 59, mun. 
Chișinău, 
Republica 
Moldova 

nr. 207 din 
16.10.2014 

Vasiliev 
Artiom 

seria 
BNM nr. 
000580 

din 
23.10.2014 

Licență 
substituită 

urmare 
aprobării 

deciziei de 
eliberare a 

licenței pentru 
activitatea de 

emitere a 

___ Agenții „Artosis SRL”  

http://bnm.md/files/PDF%20nr_%205%20-%20Agentii%20Paynet%20Services%20SRL_3_1.pdf
http://bnm.md/files/pdf%20nr_%206%20-%20Agentii%20Artosis%20SRL%20_ro_2_1.pdf
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monedei 
electronice 

nr. 214 din 
08.08.2016 

seria 
BNM nr. 
000587 

din 
11.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
         
 

Anexa nr. 3. Proiect de modificare a cadrului legal aferent sistemului de plăți 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I.  – Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art.506), se modifică şi se completează, după cum 
urmează: 

1. Articolul 7: 

alineatul (1) pct.5) se expune în redacţie nouă cu următorul cuprins:  

5) acordarea altor servicii, cu acordul scris al autorității de supraveghere: 

a)  activitatea de prestare a serviciilor de plată în calitate de prestator de servicii de plată, în 
baza licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei conform legislației cu privire la serviciile de 
plată și moneda electronică; 

b) activitatea de prestare a serviciilor de plată în calitate de agent de plată, în baza contractului 
încheiat cu prestatorii de servicii de plată, care activează conform legislației cu privire la serviciile 
de plată și moneda electronică. 

2. Articolul 9: 

Articolul 9 după litera e) se completează cu litera f), cu următorul cuprins:  

f) să execute actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, în cazul în care acționează în 
calitate de prestator de servicii de plată sau agent de plăți a unui prestator de servicii de plată 
licențiat. 

3. Articolul 10: 

Litera c) se completează, după sintagma "în valută străină", cu următoarea propoziție:  

", cu exepția cazului în care asociația prestează membrilor servicii de plată, și anume – 
remiterea de bani, conform Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică. 

La articolul 10 după litera e) se completează cu litera f), cu următorul cuprins:  

f) să acorde servicii specificate la art. 7 alin. (1) pct. 5) din prezenta lege, în cazul retragerii de 
către autoritatea de supraveghere a licenții de activitate. 

4. Articolul 36: 

alineatul (2) după litera k) se completează cu litera l), cu următorul cuprins:  

l) adoptarea hotărîrii privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor specificate la art. 
7 alin. (1) pct. 5) lit. a) din prezenta lege. 

5. Articolul 40: 

alineatul (2) după litera n) se completează cu litera o), cu următorul cuprins:  
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o) adoptarea hotărîrii privind desfășurarea activității de prestare a serviciilor specificate la art. 
7 alin. (1) pct. 5) lit. b) din prezenta lege. 

6. Articolul 44: 

alineatul (1) la sfîrșit, după cuvîntul "supraveghere" se completează cu sintagma, cu următorul 
cuprins:  

"sau ale Băncii Naționale a Moldovei, în cazul desfășurării activității de prestare a serviciilor 
specificate la art. 7 alin. (1) pct. 5) din prezenta lege." 

Art. II.  – Legea  nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art.661), se modifică şi se completează, 
după cum urmează: 

1. Articolul 3: 

La articolul 3 definiția societății de plată și societății emitente de monedă electronică se expun în 
redacţie nouă cu următorul cuprins:  

 societate de plată – asociația de economii și împrumut, societatea comercială, alta decât 
banca, furnizorul de servicii poștale sau societatea emitentă de monedă electronică, ce deține 
licență, în conformitate cu prezenta lege, pentru prestarea serviciilor de plată; 

societate emitentă de monedă electronică – asociația de economii și împrumut, societatea 
comercială, alta decât banca, ce deține licență, în conformitate cu prezenta lege, pentru emiterea 
monedei electronice; 

2. Articolul 5: 

alineatul (1) după litera f) se completează cu litera g), cu următorul cuprins:  

g) asociațiile de economii și împrumut, care activează în conformitate cu Legea asociațiilor de 
economii și împrumut, în cazul în care acționează în calitate de prestatori de servicii de plată. 

3. Articolul 7: 

Alineatul (2) se expune în redacţie nouă cu următorul cuprins:  

 (2) Asociațiile de economii și împrumut și emitenții de monedă electronică (alții decât cei 
indicați la alin. (1) din prezentul articol) au dreptul de a presta serviciile de plată prevăzute la art.4 
alin.(1), cu exepția pct.4). 

Alineatul (4) se expune în redacţie nouă cu următorul cuprins:  

 (4) Asociațiile de economii și împrumut și societățile de plată au dreptul de a presta serviciile 
de plată prevăzute la art.4 alin.(1), cu exepția pct.4). 

La articolul 7 după alineatul (6) se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins: 

(7) Asociația de economii și împrumut, în cazul în care prestează sau are intenția de a presta servicii 
de plată, în conformitate cu alin.(2) și alin.(4) din prezentul articol, prevederile Capitoului III și 
Capitolului VI, cu exepția cerințelor de constituire specificate la art.9 și art. 79 se aplică în mod 
corespunzător și asociațiilor de economii și împrumut. 

4. Articolul 12: 

alineatul (2) litera a) se completează la început, înaintea cuvintelor "capital social", cu cuvintele 
"cote de membru" și în continuare după text. 
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5. Articolul 25: 

La alineatul (1) după cuvintele "societatea de plată" se completează cu sintagma ", cu excepția 
asociației de economii și împrumut," și în continuare după text. 

6. Articolul 28: 

La articolul 28 după alineatul (8) se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins: 

(9) Asociația de economii și împrumut, în cazul în care activează în calitate de societate de plată, nu 
este în drept să externalizeze executarea funcțiilor operaționale aferente serviciului de plată către o 
altă persoană juridică. 

7. Articolul 88: 

La alineatul (1) după cuvintele "societatea emitentă de monedă electronică" se completează cu 
sintagma ", cu excepția asociației de economii și împrumut," și în continuare după text. 

8. Articolul 90: 

La articolul 90 după alineatul (4) se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: 

(5) Asociația de economii și împrumut, în cazul în care activează în calitate de emitent de monedă 
electronică, nu este în drept să externalizeze executarea funcțiilor operaționale aferente serviciului 
de plată către o altă persoană juridică. 

Art. III. Dispoziții finale și tranzitorii 

Comisia Națională a Pieței Financiare și Banca Naţională a Moldovei, în termen de 6 luni de la 
data publicării prezentei legi:  

- va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă 
cu prezenta lege;  

- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi va adopta actele normative 
necesare executării acesteia. 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI          

Chişinău,  2017.  
 

Nr. 
 

 

ANALIZA IMPACTULUI DE REGLEMENTARE 

la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

DEFINIREA PROBLEMEI 

Componenta juridică și analitică 

Prin proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative se propun 

amendamente la Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 și Legea 

cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114  din  18 mai 2012, care au drept scop 
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extinderea spectrului de servicii prestate de către asociațiile de economii și împrumut membrilor 

săi prin includerea asociațiilor de economii și împrumut în sistemul de plăți al Republicii Moldova. 

Potrivit practicii internaționale nu există uniformitate în materie de o listă a serviciilor care 

urmează a fi prestate de către uniunile de credit din lume (denumirea internațională utilizată 

pentru asociațiile de economii și împrumut), cu excepția activităților de bază care constau în 

acceptarea depunerilor de economii și acordarea de împrumuturi membrilor săi. Totodată, se 

admite, în scopul efectuării activităților de bază, prestarea serviciilor conexe acestora, care vin să 

servească intereselor membrilor și să stimuleze creșterea cifrei de afaceri a asociațiilor, incluisv 

serviciile de plată. 

Asociațiile de economii și împrumut pot presta servicii de plată, în condițiile cadrului legal existent, 

în calitate de agenți de plată a societăților de plată și a emitenților de monedă electronică licențiați 

în conformitate cu legislația, cu acordul/permisiunea Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Însă 

această posibilitate a asociațiilor de participare la sistemul național de plăți este incompletă, 

limitîndu-se la obținerea de către acestea doar a calității de agent de plată. Prin prezentul proiect se 

propune acordarea dreptului asociațiilor de prestare a serviciilor de plată atît în calitate de agent de 

plată, cît și în calitate de prestator de servicii de plată, în baza licenței eliberate de Banca Națională a 

Moldovei, conform legislației cu privire la serviciile de plată și moneda electronică. 

Scopul acţiunilor statului 

Pornind de la premisele sus-numite, scopul prezentei legi constă în asigurarea dezvoltării sectorului 

asociațiilor de economii și împrumut, prin lărgirea spectrului de servicii prestate de către asociații 

membrilor săi, atragerea noilor membri interesați de serviciile de plată, precum și diversificarea 

surselor de venit ale asociațiilor. 

În acelaşi timp, reglementările noi trebuie să reflecte principiile de drept care stau la baza 

sistemului de drept al Republicii Moldova, aşa cum acestea rezultă din Constituţie, tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte şi actele legislative naţionale.  În particular, 

legea nouă trebuie să reflecte principiile de bază ale economiei de piaţă consacrate la art.9 alin.(3) 

din Constituţie (concurenţa loială este unul din factorii de bază a economiei) şi rolul statului stabilit 

la art.126 alin.(2) din Constituţie, inclusiv asigurarea libertăţii comerţului şi activităţii de 

întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, protejarea intereselor naţionale în activitatea economică 

şi financiară, inviolabilitatea investiţiilor private.   

În acest context, reglementările noi reies din premisa asigurării concurenței loiale a tuturor 

prestatorilor de servicii de plată bancari și nebancari, prin prestarea unei game de servicii mai mult 

sau mai puțin omogene, precum și oferirii condițiilor de garantare a accesului populației, inclusiv 

din zonele rurale, la servicii de plată de înaltă calitate.  

Estimarea posibilelor consecinţe în cazul în care nici o acţiune nu este întreprinsă 

Se poate estima că conservarea reglementărilor curente ar avea următoarele consecinţe negative 

majore: în cazul în care nișa de piață (servicii de plată în zonele rurale) actualmente liberă nu va fi 

ocupată de sistemul de asociații de economii și împrumut, aceasta ar putea fi acoperită de terții 

interesați (ex. ÎS Poșta Moldovei, care s-a poziționat clar ca fiind un prestator de servicii de plată în 
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zona rurală și, în privința prestării serviciilor de plată – un concurent direct pentru asociațiile de 

economii și împrumut din localitate). În rezultat, sistemul asociațiilor de economii și împrumut ar 

putea rata șansa de a se impune ca fiind un centru financiar multifuncțional în zonele rurarle: 

depuneri de economii, împrumuturi, intermediere în asigurări, servicii de plată, consultanță 

financiară. 

IMPACTURILE POTENŢIALE 

Beneficii 

Se poate aprecia că beneficiile adoptării reglementărilor noi vor fi resimţite în egală măsură de către 

asociațiile de economii și împrumut şi de către membrii acestora.  Într-un final, aceste beneficii vor 

fi măsurate prin prisma realizării scopurilor stabilite de lege. 

Beneficii: 

 Lărgirea spectrului serviciilor prestate de asociații membrilor săi; 

 Oferirea de către asociații a unor servicii similare altor prestatori de servicii de plată, iar 

competiţia sănătoasă între operatorii va permite membrilor să aleagă cele mai bune oferte; 

 Posibilitatea atragerii noilor membri interesați de servicii de plată prestate de asociații; 

 Diversificarea surselor de venit ale asociațiilor. 

Costuri 

Punerea în aplicare a reglementărilor noi va determina estimativ următoarele categorii de costuri: 

Costuri legate de prestarea serviciilor de plată, în calitate de prestator de servicii de plată  

1. Costuri de licențiere  

În scop de obținere a licenței pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, asociația de 

economii și împrumut, care intenționează să presteze servicii de plată în calitate de societate de 

plată, va suporta costurile de licenţiere (taxa pentru licență): 

a) 8 000 lei, în cazul în care prestează doar serviciul de plată menţionat la art. 4 alin. (1) pct. 6) sau 

7) din Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114 din 18.05.2012; 

b) 12 000 lei –  în cazul în care prestează serviciile de plată menţionate la art. 4 alin. (1) pct. 1)–3), 

5), sau toate serviciile permise conform art. 7 alin. (4) din Legea cu privire la serviciile de plată și 

moneda electronică nr.114 din 18.05.2012, iar asociația de economii și împrumut, care 

intenționează să presteze servicii de plată în calitate de emitent de monedă electronică, va suporta 

costurile de licenţiere (taxa pentru licență) în sumă de 30 000 lei. 

Totodată, asociațiile de economii și împrumut trebuie să corespundă prevederilor generale privind 

condițiile de activitate stabilite din Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică 

nr.114  din  18.05.2012, inclusiv să dispună de capital propriu minim. 

2. Costuri privind capitalul propriu munim 

Asociația de economii și împrumut, care intenționează să presteze servicii de plată în calitate de 

societate de plată, trebuie să dețină: 
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 cel puţin 350 000 lei – în cazul în care prestează numai serviciul de plată Remiterea de bani 

(art. 4 alin. (1) pct. 6) din Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114 

din  18.05.2012); 

 cel puţin 900 000 lei – în cazul în care prestează numai serviciul de plată: 

o executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru 

executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive 

de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul 

terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este 

efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie 

electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi 

furnizorul bunurilor şi serviciilor (art. 4 alin. (1) pct. 7) din Legea cu privire la serviciile 

de plată și moneda electronică nr.114  din  18.05.2012) 

 cel puţin 2 200 000 lei – în cazul în care prestează serviciile de plată permise societăţii de 

plată, conform art. 4 alin. (1) din Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică 

nr.114  din  18.05.2012, cu exepția pct. 4 (interzis): 

 executarea operaţiunilor de plată în cazul în care fondurile sînt acoperite printr-o linie de 

credit pentru un utilizator al serviciilor de plată: 

a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare; 

b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv 

asemănător; 

c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate. 

În prezent, 133 de asociații de economii și împrumut din total 283, întrunesc condiția de suficiență a 

capitalului propriu minim de 350,0 mii lei. 

Asociația de economii și împrumut, care intenționează să presteze servicii de plată în calitate de 

emitent de monedă lectronică, trebuie să dețină un capital propriu minim de 6,0 mln lei. 

3. Costuri privind: 

a) organizarea și gestionarea sistemelor informaționale, inclusiv modul de protecție a informației și 

a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de servicii de plată; 

b) implementarea măsurilor privind asigurarea continuității și siguranței la prestarea serviciilor de 

plată. 

Costuri legate de prestarea de către asociații a serviciilor de plată, în calitate de agent de plată al unui 

prestator de servicii de plată existent, nu există. Soft-ul specializat și mini-terminalul de plăți sunt 

puse la dispoziția asociației de către prestator în mod gratuit.  

Incertitudini 

Adoptarea şi aplicarea reglementărilor noi comportă estimativ următoarele riscuri: 

Rezistenţa posibilă din partea autorităților publice privind acceptarea dreptului de acordare a 

serviciilor de plată asociațiilor de economii și împrumut.  
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Rezistenţa posibilă din partea asociațiilor de economii și împrumut privind efectuarea unor 

contribuții suplimentare pentru implementarea serviciilor de plată, care pot condiționa creșterea 

dobînzii la împrumuturile acordate. 

În concluzie, adoptarea şi punerea în aplicare a reglementărilor noi în domeniul asociațiilor de 

economii și împrumut este justificată pe tremen mediu/lung, după fortificarea esențială a 

capacităților acestor entități (capacități financiare, umane, informaționale, etc.), avînd în vedere că 

impactul pozitiv al legii noi va depăşi impactul negativ pe care acestea le pot determina, iar riscurile 

asociației trebuie şi pot fi abordate constructiv, pentru a nu admite compromiterea scopului 

reformei. Astfel, doar în cazul executării condiționalităților expuse, impactul pozitiv va compensa 

eventualele efecte negative și va asigura atingerea și implementarea în deplină măsură a 

obiectivelor prezentului proiect. 

IMPLEMENTAREA 

Se poate estima că implementarea reuşită a reglementărilor noi este în funcţie de o serie de factori, 

cei mai importanţi fiind: 

 motivaţia şi capacitatea asociațiilor de economii și împrumut să îndeplinească cerinţele legii 

noi; 

 capacitatea autorităţii de supraveghere (CNPF) să realizeze atribuții suplimentare legate de 

prestatea de către asociații a serviciilor de pată; şi 

 factori de natură exogenă: situaţia macroeconomică naţională şi internaţională, interferenţa 

politicului etc. 

Sub aspect de motivaţie, comunicarea cu asociațiile de economii și împrumut, permite cu un grad 

înalt de optimism a estima că aceştia sunt în cea mai mare parte dispuşi să accepte provocările 

induse de reglementările noi, atît timp cît acestea le oferă beneficii notabile. Sub aspect de 

capacitate, serviciile suplimentare propuse pentru asociațiile de economii și împrumut au caracter 

benevol facultativ, astfel, în cazul conformării condițiilor prestabilite acestea putînd a fi realizate. 

În concluzie, considerăm că atât sectorul asociațiilor de economii și împrumut, cît şi autoritatea de 

supraveghere sunt bine poziţionate pentru a accepta şi implementa cu succes reformele aduse prin 

reglementările noi. Implementarea reglementărilor noi nu presupune alocarea resurselor din 

bugetul de stat. 
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Anexa nr. 4. Proiect de completare a Acordului de colaborare BNM - CNPF 

La data de 27.12.2010 între Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare a 

fost semnat un Acordul de colaborare.  Obiectivele Acordului de colaborare constituie promovarea 

stabilităţii sistemului financiar; colaborarea în procesul licenţierii, autorizării şi supravegherii 

participanţilor la piaţa financiară, evitarea dublării activităţilor de supraveghere şi raportare 

statistică, schimbul de experienţă în domeniul reglementării, supravegherii şi controlului pieţelor 

financiare ș.a.  

Ulterior, Acordul de colaborare din 27.12.2010 a fost modificat și completat prin Acordul adițional 

nr. 2 semnat de părți. Prezentul Proiect este elaborat ținînd cont de ultimile modificări ale Acordului 

de colaborare. 

PROIECT 

 

ACORD ADIȚIONAL nr. ____ 

la Acordul de colaborare 

între Banca Națională a Moldovei și  

Comisia Națională a Pieței Financiare  

din 27.12.2010 

 

mun. Chișinău                         ”___” mai 2017 

 

 

Banca Națională a Moldovei, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, prin reprezentantul 
legal domnul Sergiu CIOCLEA, în calitate de Guvernator, 

și  

Comisia Națională a Pieței Financiare, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 77, 
prin reprezentantul legal domnul Valeriu CHIȚAN, în calitate de Președinte (numite în continuare - 
Părți),  

au încheiat prezentul Acord adițional nr. ___ (în continuare - Acord adițional) la Acordul de 
colaborare între Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare din 27.12.2010 
(în continuare - Acord de colaborare), după cum urmează: 

I. Textul Acordului de colaborare, cu modificările și completările ulterioare, se completează după 
cum urmează: 

1. La Capitolul I ”Obiectul Acordului”, după litera e) din punctul 1, se introduce litera f) cu următorul 
conținut:  

„f) colaborarea în scopul supravegherii activităţii asociațiilor de economii și împrumut, în calitatea 
lor de prestatori de servicii de plată sau agenți de plată a prestatorilor de servicii de plată.”. 
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2. La Capitolul II „Obligațiile Părților”, după punctul 4, se introduce punctul 41 cu următorul 
conținut:  

„41. Obligațiile Părților în domeniul supravegherii activităţii asociațiilor de economii și împrumut, în 
calitatea lor de prestatori de servicii de plată sau agenți de plată a prestatorilor de servicii de plată 
sînt prezentate în Anexa 3 la Acordul de colaborare.”. 

II. Tabelul din pct. 2 al Anexei 2 la Acordul de colaborare, cu modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează, după cum urmează: 

După punctul 11 din Tabel, se introduc punctele 12 – 14, cu următorul conținut: 

12 Informații privind denumirea 
asociațiilor de economii și 
împrumut - prestatori de 
servicii de plată sau agenți de 
plată a prestatorilor de 
servicii de plată 

  Informația se prezintă 
în formatul stabilit de 
Părți 

13 Informații privind numărul și 
valoarea operațiunilor în 
sistemul național de plăți cu 
participarea asociațiilor de 
economii și împrumut  

  Informația se prezintă 
în formatul stabilit de 
Părți 

14 Numărul plîngerilor primite 
din partea 
consumatorilor/beneficiarilor 
de plăți, soluționate în 
favoarea acestora sau în 
favoarea asociațiilor de 
economii și împrumut 

  Informația se prezintă 
în formatul stabilit de 
Părți 

III. Acordul de colaborare, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu Anexa 3,   în 
următoarea redacție: 

”Anexa 3” 

la Acordul de colaborare între  

Banca Naţională a Moldovei şi 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare 

din 27.12.2010 

 

Obligațiile Părților  

în domeniul supravegherii activităţii asociațiilor de economii și împrumut,  

în calitatea lor de prestatori de servicii de plată sau agenți de plată a prestatorilor de servicii 
de plată  

1. Principalele direcții de colaborare între Părți în domeniul supravegherii activităţii asociațiilor de 
economii și împrumut, în calitatea lor de prestatori de servicii de plată sau agenți de plată a 
prestatorilor de servicii de plată, constau în: 

a) schimbul reciproc de informații, ținînd cont de competențele fiecărei Părți, și 
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b) analiza comună a informațiilor relevante dezvoltării sistemului național de plăți, în scopul 
constatării unor probleme potențiale sau existente și elaborării metodelor comune de soluționare a 
acestora. 

2. Părțile se obligă să se informeze reciproc privind încălcările (constatate atît în cadrul 
supravegherii din oficiu, cît și în cadrul controalelor în teritoriu, ținînd cont de competențele 
fiecărei Părți) prevederilor legislației privind serviciile de plată, admise de către asociațiilor de 
economii și împrumut, în calitatea lor de prestatori de servicii de plată sau agenți de plată a 
prestatorilor de servicii de plată. 

3. În scopul asigurării unui control eficient asupra activităţii asociațiilor de economii și împrumut, în 
calitatea lor de prestatori de servicii de plată sau agenți de plată a prestatorilor de servicii de plată, 
precum și analizei comune a informațiilor relevante dezvoltării sistemului național de plăți, Părțile 
se obligă, cel puțin odată pe an, să participe la ședințe de lucru comune inițiate, de regulă, de către 
Comisia Națională a Pieței Financiare. 

4. Deciziile adoptate în cadrul ședințelor de lucru comune sînt executorii pentru Părți. În cazul 
constatării de către o Parte a imposibilității realizării cel puțin a unei asemenea decizii, aceasta va 
informa imediat cealaltă Parte.  

5. Schimbul reciproc de informații statistice sînt prezentate în Anexa 2 la Acordul de colaborare.” 

 

IV. Prezentul Acord adițional intră în vigoare la data semnării și constituie parte integrantă a 
Acordului de colaborare între Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare  

din 27.12.2010. 

 

Banca Națională a Moldovei    Comisia Națională a Pieței Financiare 

 

 

   Sergiu CIOCLEA                                    Valeriu CHIȚAN  

         Guvernator                                 Președinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
         
 

Anexa nr. 5. Chestionar pentru AEÎ teritoriale 

CHESTIONAR 01 
       

OFERTA DE SERVICII ȘI POTENȚIALUL PIEȚEI 
      

 
Raionul   

     

 
Satul, municipiul   

     

 
Nr. gospodăriilor, case   

     
Nr. Indicatorii 

     
1 Nr total al populației, persoane, inclusiv:   

     
1.1. Economic activă   

     
1.1.1. prezentă în sat/municipiu   

     
1.1.2. plecați peste hotare   

     
1.2. Pensionari/copii   

     
1.2.1. prezentă în sat/municipiu   

     
1.2.2. plecați peste hotare   

     
1.3. Total venituri lunare ale populației   

     
1.3.1. venituri salariale   

     
1.3.2. alte venituri nesalariale, produse, servicii   

     

         
2 FURNIZORII ACCESULUI LA INTERNET Nr 

     

2.1. 
Provideri specializați de Internet (ex: Starnet, 
SunCommunications, etc) 

  
     

2.2. Operator de telefonie național, Moldtelecom   
     

2.3. Operatori de telefonie mobilă   
     

         
3 REMITENȚE MDL 

     
3.1. Fluxul anual de remitențe   

     
3.2. Valoarea medie a unei remitențe   

     

         
4 FURNIZORII DE SERVICII FINANCIARE Nr 
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4.1. Bănci Comerciale (BC)   
     

4.1.1. Filiale   
     

4.1.2. Reprezentanțe   
     

4.1.3. Agentii   
     

4.1.4. Puncte de plată cu POS terminale   
     

4.1.5. Puncte ATM (extragere a numerarului)   
     

4.1.6. Schimb valutar   
     

         

4.2. 
Societăți de plată (SP) și Emitenți de monedă 
electronică (EME), ex: Paymaster, Paynet, 
QIWI, etc. 

  
     

         
4.3. Oficiu Poștal (OP)   

     

         
4.4. Oficiu de schimb valutar (OSV)   

     

         
4.5. Asociație de economii și împrumut (AEÎ)   

     

         
5. Care sunt furnizorii de servicii financiare din localitate? 

     
         

Nr. 
Servicii financiare / Furnizori 

de servicii 
BC 

SP și 
EME 

OP OSV AEÎ Altele 

Care din serviciile 
enumerate (1-19) ați 

dori să le efectuați 
prin intermediul AEÎ 

1 Acceptarea depunerilor               

2 Acordarea împrumuturilor               

3 
Servicii de intermediere în 
asigurări 

              

4 
Deschiderea și deservirea conturi 
curente 
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5 
Depunerea și retragerea de 
numerar într-un (dintr-un) cont 
de plăți 

              

6 
Eliberarea mijloacelor băneşti prin 
intermediul POS-terminalelor 

              

7 Servicii prin bancomat               

8 
Emiterea cardurilor și a altor 
instrumente de plată 

              

9 
Acceptarea cardurilor și a altor 
instrumente de plată 

              

10 Servicii de transferuri naționale               

11 
Servicii de transferuri 
internaționale 

              

12 Operaţiuni de schimb valutar               

13 Plăţi în buget               

14 Serviciul MPay               

15 Plata pensiilor și indemnizațiilor               

16 

Încasări de plăți (servicii 
comunale - energie electrică, 
energie termică, gaze naturale, 
apă, salubritate, etc. 

              

17 
Încasări de plăți telefonie - fixă, 
mobilă și IP; internet; servicii TV 
(cablu și digital); servicii pază 

              

18 
Încasare impozite, taxe locale, 
amenzi 

              

19 Alte servicii (enumerați)               
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Anexa nr. 6. Chestionar pentru membrii AEÎ 

CHESTIONAR 02 Raionul 
 

  
  

Servicii financiare ale persoanelor fizice Satul, municipiul   
  

  
Membru AEÎ 

 
da nu   

  
1. Date Generale 

     1.1. Gen femeie barbat 
     1.2.1. 

Vîrsta, ani 

18-50 18-50 
     1.2.2. 51-56 51-61 
     1.2.3. 57 ≤ 62 ≤ 
       

     2. Fluxul de bani 
     2.1. Angajat Da Nu 

     
2.2.1. Salariul primit (pensia) numerar 

     2.2.2. card 
       

     3. Operațiuni bancare 
     3.1. Deține Cont Bancar Da Nu 

     

3.2. 

În ultimul an a efectuat o operațiune în 
valoare mai mare de 5000 lei? 

Da Nu 

     3.3. Ați fi deschis cont în AEÎ? Da Nu 
       
     4. Utilizatori Internet 

     4.1. Acces Internet Da Nu 
     4.2.1. 

Utilizator Internet 

începător 
     4.2.2. mediu 
     4.2.3. avansat 
       

     5. Remitențe 
     5.1. Primiți remitențe din străinătate? Da Nu 
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5.1.1. 

Forma transmiterii acestora 

cont în bancă 
     

5.1.2. 

sistem internațional de 
transfer bănesc (ex: 
Western Union, LEADER, 
etc.) 

     5.1.3. rutieră 
     5.1.4. alte 
     

 
 

       6. Prin care furnizori ați efectuat cel mai des operațiunile enumerate? 
     

         

Nr. 
Servicii financiare / Furnizori de 

servicii 

Banca 
comercială, 

ghișeu 

Banca 
comercială
, internet 

Terminal
e de plată 

Poșta AEÎ Altele 

Care din serviciile 
enumerate (1-19) 

ați dori să le 
efectuați prin 

intermediul AEÎ 

1 Acceptarea depunerilor               

2 Acordarea împrumuturilor               

3 Servicii de intermediere în asigurări               

4 Deschiderea și deservirea conturi curente               

5 
Depunerea și retragerea de numerar într-
un (dintr-un) cont de plăți 

              

6 
Eliberarea mijloacelor băneşti prin 
intermediul POS-terminalelor 

              

7 Servicii prin bancomat               

8 
Emiterea cardurilor și a altor instrumente 
de plată 

              

9 
Acceptarea cardurilor și a altor 
instrumente de plată 

              

10 Servicii de transferuri naționale               

11 Servicii de transferuri internaționale               



93 

 

12 Operaţiuni de schimb valutar               

13 Plăţi în buget               

14 Serviciul MPay               

15 Plata pensiilor și indemnizațiilor               

16 
Încasări de plăți (servicii comunale - 
energie electrică, energie termică, gaze 
naturale, apă, salubritate, etc. 

              

17 
Încasări de plăți telefonie - fixă, mobilă și 
IP; internet; servicii TV (cablu și digital); 
servicii pază 

              

18 Încasare impozite, taxe locale, amenzi               

19 Alte servicii (enumerați)               

 

 

 

 

 

 

 

 



      
         
 

Anexa nr. 7. Chestionar de evaluare a activității asociațiilor centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitare de informație 
 

Pentru evaluarea activității asociațiilor centrale 

 

 

 

Privind posibilitatea de a solicita licență în calitate de prestator de servicii de plată, 

în corespundere cu cerințele Legii nr.114 din 18.05.2012 

„Cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău, 2017 
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Prezentarea generală 

Descrieți succint, oferiți o scurtă istorie a asociației, inclusiv: 

 Denumirea, adresa sediului asociației; 
 Numărul de identificare de stat (IDNO);  
 Istoria și data stabilirii; 
 Activitățile; 
 Licențe de activitate; 
 Organul de supraveghere; 
 Cadrul legal și normativ de activitate a asociației centrale; 
 Nr. de asociații fondatoare, membri: 

Nr. Indicator La 
fondare 

2014 2015 2016 31.03.2017 

 Nr AEÎ, total      
 Licența A 

               B 
     

 Nr de membri AEÎ, total      
 Licența A 

               B 
     

 Nr de membri AEÎ, beneficiari de împrumuturi, 
total 

     

 Licența A 
               B 

     

 Nr de membri AEÎ, depunători de economii, total      
 Licența A 

               B 
     

 Valoarea totală a împrumuturilor acordate, MDL      
 Licența A 

               B 
     

 Valoarea totală a depunerilor primite, MDL      
 Licența A 

               B 
     

 Capitalul propriu, total MDL      
 Licența A 

               B 
     

Modul de finanțare a activității la fondare; 
 Sursele principale de finanțare a activităților la fondare; 
 Sprijinul donatorilor; 
 Donații sau împrumuturi inițiale și orice altele ulterioare; 

 
Guvernarea / managementul 

 
 Organigrama, inclusiv organele de conducere și toate departamentele, șefii de fiecare 

departament și numărul de personal în fiecare departament; 
 Organele de conducere și control; 
 Atribuțiile; 
 Consiliul - actuala componență, mandate rămase, frecvența întâlnirilor, pregătirea 

profesională durată (un paragraf cv-uri) ale tuturor membrilor; 

Lista membrilor consiliului și a comisiei de cenzori: 
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 Membrii, drepturile și responsabilitățile principalelor comisii și departamente (comisia de 
cenzori, comitetul de creditare și/sau investiții), precum și documentele de reglementare ale 
acestor comitete (enumerați); 

 Direcția executivă (director, contabil șef, șefi de departamente - calificare, competențe 
operaționale, ani în poziția actuală, cv-urile, pe scurt ale angajaților direcției executive. 

Lista angajaților direcției executive: 

 
 
 
 
 
 
 

 Care este frecvența training-urilor pentru ridicarea calificării personalului, enumerați 
training-urile la care a participat personalul înultimii 3 ani. 

 Care este ponderea, % a cheltuielilor aferente instruirii personalului în ultimii 3 ani în 
cheltuielile operaționale; 

 Descrieți asistența externă dedicată activității operaționale în ultimii trei ani. 

 

Informații operaționale 

 Infrastructura: sucursale, filiale și companii afiliate, numărul de personal (specialiști și 
personal auxiliar) pe activități, credite/investiții pe activități, venituri din activități; 

 Descrieți politicile și procedurile cheie, manuale și/sau regulamente de gestionare a 
lichidităților, contabilitate, resurse umane, etc; 

 Descrieți tipurile de riscuri (lichiditate, operational, de fraudă) și metodele de evaluare și 
gestionare a lor; 

 Descrieți  
 Manual de Audit / proceduri interne de gestionare a riscurilor, și rapoartele de audit; 
 Informații / sisteme de control: scurtă descriere a software / hardware utilizate pentru 

sistemele de contabilitate, de gestionare a riscurilor și de gestionare a informațiilor; exemple 
de rapoarte folosite ca instrumente de management; 

 Frecvența inspectării procedurilor de control intern; 
 Politici de recuperare a datelor în cazul distrugerii echipamentului și perderii informației, 

accesul la linii dedicate și/sau criptate; 
 Informații despre politicile de prevenire și spălare a banilor. 

 
Informații financiare: 

 

Nr. Nume/prenu
me 

Funcția deținută în 
asociația centrală 

Studii (superioare, 
medii, diploma) 

Numele organizației, care l-a 
delegat și funcția deținută  

     

     

     

Nr. Nume/prenume 
Studii 

(superioare, 
medii, diploma) 

Atribuțiile pe scurt 
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 Descrieți politicile contabile, de evaluare și recunoaștere a datelor elementelor rapoartelor 
financiare; 

 Completați următoarele tabele cu datele pe ultimii trei ani și estimativ pentru următorii 3 ani 
de activitate, bazat pe calcule realiste: 

BILANŢUL 

Denumirea indicatorilor 
Cod 
rd. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ACTIVE        
Mijloace băneşti în numerar 010       
Conturi  curente 020       
Alte mijloace băneşti 030       
Titluri de valoare 040       
Modificarea valorii titlurilor de 
valoare 

050       

Depozite bancare 060       
Împrumuturi acordate 070       
Provizioane pentru împrumuturi 080 (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Creanţe aferente dobînzilor 090       
Provizioane pentru dobînzi 100 (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Active materiale şi nemateriale pe 
termen lung, net 

110       

Alte active 120       

TOTAL ACTIVE 
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.
050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090
+rd.100+rd.110+rd.120) 

130       

DATORII ŞI CAPITAL PROPRIU        
DATORII        
Depuneri de economii 140       
Depuneri pentru asigurarea 
împrumuturilor 

150       

Credite bancare şi împrumuturi 
primite 

160       

Datorii privind dobînzile 170       
Alte datorii 180       
Total datorii 
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.
180) 

190       

CAPITAL PROPRIU        
Capital statutar (social) 200       
Cote 210       
Capital nevărsat 220 (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Capital retras 230 (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Rezerve stabilite de legislaţie 240       
Alte rezerve 250       
Corectarea rezultatelor anilor 
precedenţi 

260       

Profitul nerepartizat (pierderea 270       
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neacoperită) ale anilor precedenţi 
Profitul net (pierderea netă) al 
anului de gestiune 

280       

Profit utilizat al anului de gestiune 290 (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Capital suplimentar 300       
Diferenţe din reevaluarea activelor 
pe termen lung 

310       

Subvenţii 320       
Total(rd.200+rd.210+rd.220+rd.23
0+rd.240+rd.250rd.260rd.270r
d.280+rd.290rd.300rd.310+rd.32
0) 

 
330 

      

TOTAL DATORII ŞI CAPITAL 
PROPRIU (rd.190+rd.330) 

340       

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE 

INDICATORI 
Cod 
rd. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Venituri  din dobînzile aferente 
împrumuturilor acordate  

010       

Alte venituri din dobînzi  020       
        Inclusiv la investiţiile în 
fondul   de lichidităţi 

021       

Cheltuieli  privind dobînzile 
aferente depunerilor 

030       

Cheltuieli aferente altor dobînzi 040       
        Inclusiv la investiţiile atrase 
în fondul   de lichidităţi 

041       

Rezultatul net din constituirea şi 
anularea provizioanelor 

050       

Profit brut (pierdere globală) 
(rd.010+rd.020rd.-rd.030rd.-
rd.040rd.050) 

060       

Alte venituri operaţionale 070       
Venituri din emiterea monedei 
electronice 

071       

Venituri din prestarea de servicii 
de plată legate de emiterea 
monedei electronice 

072       

Venituri din prestarea de servicii 
de plată care nu au legătură cu 
emiterea monedei electronice 

073       

Venituri din operaţiuni de plată 
prin dispozitive de comunicaţie 
electronice, digitale şi 
informatice 

074       

Venituri din administrarea 
(operarea) sistemelor de plăţi 

075       

Cheltuieli generale şi 
administrative 

080       

Alte cheltuieli operaţionale 090       
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Cheltuieli din activitatea 
aferentă monedei electronice 

091       

Cheltuieli privind prestarea de 
servicii de plată 

091       

Cheltuieli din administrarea 
(operarea) sistemelor de plăţi 

092       

Rezultatul (profit, pierdere) 
din activitatea operaţională 
(rd.060+rd.070-rd.080-
rd.090) 

100       

Rezultatul din activitatea de 
investiţii: profit (pierdere) 

110       

Rezultatul din activitatea 
financiară: profit (pierdre) 

120       

Rezultatul din activitatea 
economico-financiară: profit 
(pierdere) 
(rd.100rd.110rd.120) 

130       

Rezultatul excepţional: profit 
(pierdere) 

140       

Profitul (pierderea)  
perioadei raportate până la 
impozitare (rd.130rd.140) 

150       

Cheltuieli (economii) privind 
impozitul pe venit 

160       

PROFIT NET (PIERDERE 
NETĂ) (rd.150rd.160) 

170       

 Descrieți politicile de conformare a suficienței capitalului propriu, lichidităților și rezervelor; 
 Respectarea Normelor de prudență financiară; 
 Descrieți politicile de repartizare a venituluii din investițiile în fondul de lichidități; 
 Descrieți politicile de repartizare a profitului asociației centrale; 
 Prezentați rapoartele de audit pe ultimii trei ani. 
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Chestionar pentru administratorul asociației centrale 

În exercitarea atribuţiilor Dvs veţi urma instrucţiunile unei alte persoane fizice sau juridice din 
afara societăţii de plată /furnizorului de servicii poştale /societăţii emitente de monedă electronică? 
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană ce deţine o participaţiune calificată 
la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare? Dacă răspunsul este 
afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea şi 
administrarea activităţii la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a Moldovei, 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare? Dacă 
răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Aţi fost membru a unui organ de control /administrator sau partener al unei companii a cărei 
activitate a fost sistată din cauza falimentului? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii 
complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Aţi fost implicat în acţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului sau aţi fost tras la 
răspundere penală într-un alt stat? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Chestionar pentru membrii consiliului asociației centrale 

Elementele de identificare ale persoanei care deţine funcția de membru al consiliului: 

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele 

Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupere pasivă sau activă, spălare de bani, terorism, 
infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, 
delapidarea averii străine, evaziune fiscală, trafic de influenţă, declaraţie mincinoasă, infracţiuni din 
domeniul financiar-bancar sau privind protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, 
furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la punctul precedent? Dacă 
răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la punctul 
precedent? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la punctul precedent? 
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni administrative pentru 
nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de 
asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, 
furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni aplicate de orice organ de 
reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este 
afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană ce deţine o participaţiune calificată 
la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare? Dacă răspunsul este 
afirmativ, furnizaţi detalii complete.  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Aţi exercitat funcţii de conducere şi/sau de administrare a activităţii unei entităţi reglementate şi 
supravegheate de Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, ori de o 
autoritate de supraveghere cu atribuţii similare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii 
complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calităţii respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
         
 

Anexa nr. 8. Cerințe minime pentru activitate în calitate de prestatori de servicii de plăți 

Prestator 
de servicii de plată 

 

 
Servicii de plată 

Condiții și cerințe 
pentru desfășurarea activității 

 
Actul legislativ / normativ relevant 

Bănci comerciale 
 
 

Băncile au dreptul de a presta toate serviciile de 
plată prevăzute la     art. 4 alin. (1) din Legea  nr. 
114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată 
și moneda electronică: 
 
    1) serviciu legat de depunerea de numerar într-un 
cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare 
pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 
    2) serviciu legat de retragerile de numerar dintr-
un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile 
necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 
    3) executarea de operaţiuni de plată, inclusiv 
transferul de fonduri într-un cont de plăţi deschis la 
prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau 
la un alt prestator de servicii de plată: 
    a) executarea de debitări directe, inclusiv de 
debitări directe singulare; 
    b) executarea operaţiunilor de plată printr-un 
card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător; 
    c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a 
transferurilor programate; 
    4) executarea operaţiunilor de plată în cazul în 
care fondurile sînt acoperite printr-o linie de credit 
pentru un utilizator al serviciilor de plată: 
    a) executarea de debitări directe, inclusiv de 
debitări directe singulare; 
    b) executarea operaţiunilor de plată printr-un 
card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător; 
    c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a 
transferurilor programate; 
    5) emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de plată 
şi a altor instrumente de plată; 
    6) remiterea de bani; 
    7) executarea operaţiunilor de plată în cazul în 
care consimţămîntul plătitorului pentru executarea 
unei operaţiuni de plată este exprimat prin 
intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie 

Forma juridică de organizare - S.A. 
 
Capital inițial (social) - 100.000.000 lei  
Capitalul social – suma valorii nominale 
(fixate) a acţiunilor plasate. 
 
Capitalul minim necesar - 200.000.000 
lei, începînd cu 31.12.2012. 
Capitalul minim necesar - suma minimă a 
capitalului de gradul I pe care banca trebuie 
să o deţină şi să o menţină, pentru a efectua 
activităţi financiare, în conformitate cu 
Legea instituţiilor financiare.    
Capitalul de gradul I include suma totală a 
următoarelor: 
     a)  Acţiuni ordinare; 

b)  Acţiuni preferenţiale cu dividende 
nefixate şi acţiuni preferenţiale cu 
dividende fixate necumulative emise cu 
termen nelimitat; 

c)  Surplus de capital (mijloace băneşti 
obţinute de la comercializarea acţiunilor 
peste valoarea nominală (fixată), incluse în 
punctele a) şi b); 

d)  Profitul nedistribuit şi rezervele 
obţinute sau majorate ca rezultat al 
distribuirii profitului; 
     e) Minus mărimea calculată dar 
nerezervată a reducerilor pentru pierderi la 
active şi angajamente condiţionale;  
     f) Minus suma totală a imobilizărilor 
necorporale nete.  
 
Suficiența capitalului ponderat la risc 
Începînd cu 30.06.2012 băncile trebuie să 
deţină şi să menţină coeficientul suficienţei 
capitalului ponderat la risc în mărime de cel 

Legea cu privire la BNM nr. 458 din 
21.07.1995 
 
Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 
21.07.1995 
 
Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire 
la serviciile de plată și moneda 
electronică 
 
Regulamentul cu privire la exigențele 
față de administratorii băncii, aprobat 
prin HCA al BNM nr. 134 din 01.07.2010 
 
Hotărîrea BNM nr. 269 din 17.10.2001 
privind aprobarea Regulamentului cu 
privire la suficienţa  
capitalului ponderat la risc  
 
Recomandări cu privire la obiectivele de 
control şi măsurile de securitate ale 
Sistemului de Management al Securităţii 
Informaţiei, aprobate de Guvernatorul 
BNM la 06.08.2010 
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electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin 
intermediul terminalelor de plată în numerar 
(terminale cash-in), şi în cazul în care plata este 
efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei 
informatice sau de comunicaţie electronică ce 
acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul 
serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi 
serviciilor. 
 

puţin şaisprezece procente (16.0%). 
 
Formula de calcul: 
Capitalul normativ 
-------------------- x 100 = suficient a 
capitalului 
Total active ponderate la risc 
Licență: 

- Termen nedeterminat 
- Taxa – 50.000 lei 

Autoritatea de licențiere – BNM 
Cerințe față de administratori: 
Membrii consiliului băncii trebuie: 
1) să posede studii superioare sau studii de 
cel puţin 1 an în domeniul ştiinţelor 
economice realizate la organizaţiile 
internaţionale, băncile de dezvoltare 
multilaterale sau la grupurile financiar-
bancare internaţionale; 
2) să aibă minimum 3 ani în decursul 
ultimilor 10 ani vechime în muncă în funcţii 
de administrator şi/sau experienţă similar 
funcției de administrator, şi/sau experienţă 
academică din domeniul ştiinţelor 
economice. 
Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii 
organului executiv ai băncii trebuie: 
1) să posede studii superioare în domeniul 
ştiinţelor economice sau drept, sau să 
posede studii de cel puţin 1 an în domeniul 
ştiinţelor financiare realizate la 
organizaţiile internaţionale, băncile de 
dezvoltare multilaterale sau la grupurile 
financiar-bancare internaţionale; 
2) să aibă minimum 5 ani în decursul 
ultimilor 10 ani vechime în muncă în 
sistemul bancar ce ţine de  desfăşurarea 
activităţilor financiare, din care minimum 3 
ani în calitate de cel puţin şef sau şef 
adjunct al subdiviziunii unei bănci, care a 
participat în procesul de 
control/evaluare/pregătire a deciziilor, ce 
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urmau a fi luate/aprobate de către 
administrator şi ce implicau asumarea 
obligaţiilor financiare de către bancă, şi/sau 
în cadrul autorităţii de supraveghere a 
sistemului bancar, dintre care minimum 3 
ani în calitate de cel puţin şef sau şef 
adjunct de subdiviziune. 
Membrii comisiei de cenzori trebuie: 
1) să posede studii superioare sau studii de 
cel puţin 1 an în domeniul ştiinţelor 
financiare realizate la organizaţiile 
internaţionale, băncile de dezvoltare 
multilaterale sau la grupurile financiar-
bancare internaţionale; 
2) să aibă minimum 3 ani în decursul 
ultimilor 10 ani vechime în muncă în 
domeniul evidenţei contabile şi/sau 
controlului şi/sau auditului; 
3) să cunoască evidenţa contabilă în bănci. 
Contabilul-şef trebuie: 
1) să posede studii superioare în domeniul 
ştiinţelor economice; 
2) să aibă minimum 3 ani în decursul 
ultimilor 10 ani vechime în muncă în 
sistemul bancar ce ţine nemijlocit de 
evidenţa contabilă, din care minimum 2 ani 
în calitate de cel puţin şef sau şef adjunct al 
subdiviziunii unei bănci antrenat în 
desfăşurarea activităţii respective din 
cadrul unei bănci; 
3) să poată întocmi rapoarte financiare şi 
dări de seamă pentru Banca Naţională, 
conform standardelor de evidenţă 
contabilă, normelor de raportare financiară 
şi actelor normative ale Băncii Naţionale. 
Conducătorul filialei băncii trebuie: 
1) să posede studii superioare în domeniul 
ştiinţelor economice sau drept, sau să 
posede studii de cel puţin 1 an în domeniul 
ştiinţelor financiare realizate la 
organizaţiile internaţionale, băncile de 
dezvoltare multilaterale sau la grupurile 
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financiar-bancare internaţionale; 
2) să aibă minimum 3 ani în decursul 
ultimilor 10 ani vechime în muncă în 
sistemul bancar ce ţine de desfăşurarea 
activităţilor financiare şi/sau în cadrul 
autorităţii de supraveghere a sistemului 
bancar. În cazul în care are 2 ani vechime în 
muncă, acesta se confirmă în funcţia de 
administrator fără dreptul de a semna 
contracte de credit până la acumularea a 3 
ani vechime în muncă. 
Cerințe față de raportare 
Banca va întocmi şi va prezenta Băncii 
Naţionale, conform regulamentelor 
acesteia, rapoarte despre administrarea, 
operaţiunile, lichiditatea, solvabilitatea, 
profitabilitatea sa şi ale sucursalelor sale, 
atît separat, cît şi în mod consolidat, în 
scopul evaluării stării financiare a băncii şi 
a fiecărei sucursale. 
Cerințe privind securitatea informației  
În conformitate cu Recomandările BNM cu 
privire la măsurile de securitate ale 
Sistemului de Management al Securităţii 
Informaţiei. 
Recomandările BNM reprezintă îndrumări 
emise în scopul facilitării şi acordării 
suportului metodologic băncilor și 
prestatorilor de servicii de plată nebancari 
la implementarea prevederilor legislației 
privind gestionarea riscurilor. 
 
Sistemul de Management al Securităţii 
Informaţiei este parte componentă a 
sistemului de control intern, bazat pe 
abordarea riscurilor de securitate a 
informaţiei, constituit dintr-un complex de 
măsuri tehnico-organizatorice, (de ex. acte 
normative, proceduri interne, resurse 
umane, procese TI, resurse şi servicii TI 
etc.) şi orientat spre atingerea obiectivelor 
de asigurare a securităţii informaţiei în 
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cadrul entităţii. 
Securitatea informaţiei presupune 
păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi 
disponibilităţii informaţiei în orice formă a 
sa (electronică, pe suport hârtie, etc.) şi 
protejarea resurselor implicate la gestiunea 
acesteia, în plus, alte proprietăţi precum 
autenticitatea, responsabilitatea, non-
repudierea şi fiabilitatea pot fi de asemenea 
implicate. 
În activitatea lor, băncilor și prestatorilor 
de servicii de plată nebancari, trebuie să 
asigure realizarea următoarelor obiective 
privind securitatea informației:  
- să asigure orientarea generală de 
management şi sprijinul pentru securitatea 
informaţiei în conformitate cu cerinţele de 
afacere, legislaţia şi actele normative 
aplicabile. 
- să asigure cadrul intern adecvat pentru 
managementul securităţii informaţiei. 
- să asigure securitatea informaţiei în 
relaţia cu terţele părţi care prestează sau 
beneficiază de servicii ce implică informaţia 
entității. 
- să asigure securitatea şi continuitatea 
serviciilor TI externalizate către furnizori 
externi de servicii. 
- să asigure stabilirea şi asumarea 
responsabilităţii pentru protecţia 
corespunzătoare a resurselor 
informaţionale ale entității. 
- să asigure faptul că informaţia beneficiază 
de un nivel de protecţie adecvat, 
proporţional importanţei ei, 
reglementărilor aplicabile şi ameninţărilor 
aferente. 
- să asigure faptul că noii angajaţi, terţele 
părţi, precum şi reprezentanţii acestora 
sunt corespunzător verificaţi înainte de 
acordarea accesului la sisteme, iar 
responsabilităţile pentru securitatea 
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informaţiei sunt adecvat stabilite, 
comunicate şi asumate. 
- să asigure faptul că cerinţele de securitate 
sunt cunoscute în măsură suficientă de 
către angajaţii entității, terţele părţi, 
precum şi reprezentanţii acestora. 
- să asigure faptul că cerinţele de securitate 
sunt respectate necondiţionat de către 
angajaţii entității, terţele părţi, precum şi de 
reprezentanţii acestora, iar 
responsabilităţile şi răspunderea juridică 
ale acestora sunt stabilite şi conştientizate 
corespunzător. 
să asigure faptul că angajaţii, terţele părţi, 
precum şi reprezentanţii acestora încetează 
relaţia cu entitatea într-o manieră 
controlată din punct de vedere al riscurilor 
de  
- să prevină accesul fizic neautorizat, 
distrugerile şi pătrunderile în interiorul 
entității, precum şi accesul la resursele 
informaţionale. 
- să prevină pierderea, distrugerea, furtul 
sau compromiterea echipamentelor TI şi 
întreruperea proceselor de activitate ale 
entității. 
să asigure operarea corectă şi în condiţii de 
securitate a sistemelor de procesare a 
informaţiei a entității. 
să menţină un nivel corespunzător de 
securitate aferent serviciilor terţelor părţi, 
conform prevederilor contractuale şi 
politicii de securitate a entității. 
- să reducă riscurile aferente implementării 
noilor sisteme şi modificărilor în sistemele 
existente. 
- să protejeze softul şi informaţia entității 
de activitatea maliţioasă a viruşilor de 
calculator. 
- să asigure integritatea şi disponibilitatea 
informaţiei entității şi a sistemelor de 
procesare a informaţiei. 
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- să asigure protecţia reţelelor de 
comunicaţii electronice şi protecţia 
infrastructurii de suport. 
- să prevină divulgarea neautorizată şi 
modificarea informaţiei, distrugerea, furtul 
sau pierderea suporturilor de informaţie. 
- să asigure schimbul securizat de 
informaţie şi pachete soft cu terţele părţi, 
precum şi în interiorul entității. 
- să asigure utilizarea securizată a 
mijloacelor de protecţie criptografică a 
informaţiei. 
- să prevină existenţa vulnerabilităţilor 
pentru resursele entității. 
- să asigure identificarea în timp util a 
activităţilor neautorizate de accesare a 
informaţiei şi utilizare a resurselor 
informaţionale. 
- să stabilească principii adecvate pentru 
controlul accesului la resursele 
informaţionale ale entității. 
- să asigure controlul corespunzător al 
accesului la informaţie şi alte resurse 
informaţionale ale entității. 
- să prevină accesul neautorizat la resursele 
entității, precum şi furtul sau pierderea de 
informaţii. 
- să prevină accesul neautorizat la sistemele 
de operare şi mediile de virtualizare. 
- să prevină accesul neautorizat la 
informaţia deţinută în sistemele de aplicaţii. 
- să asigure că cerinţele de securitate sunt 
considerate la planificarea, elaborarea, 
implementarea şi modificarea - sistemelor 
de aplicaţii. 
- să prevină erorile, pierderile, modificările 
neautorizate sau folosirea greşită a 
informaţiilor în cadrul aplicaţiilor. 
- să asigure securitate fişierelor de sistem 
pentru aplicaţii. 
- să menţină securitatea sistemelor de 
aplicaţii. 
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- să asigure identificarea şi reacţionarea în 
timp util la incidentele de securitate a 
informaţiei. 
- să asigure reacţiunea corespunzătoare la 
incidentele de securitate. 
- să minimizeze impactul întreruperilor în 
sisteme şi servicii asupra proceselor de 
activitate ale entității. 
- să asigure restabilirea sistemelor şi 
serviciilor în termeni şi condiţii acceptabile 
pentru afacere. 
- să evite încălcarea actelor normative ce ţin 
de securitatea informaţiei. 
- să asigurare respectarea actelor 
normative ce ţin de securitatea datelor de 
carduri bancare. 
- să asigure organizarea şi planificarea 
eficientă a auditului intern al securităţii 
informaţiei. 

Societăți de plată 
 
 

Societatea de plată are dreptul să desfăşoare 
activităţi pentru care a obţinut licenţă direct, prin 
filiala cu sediul în Republica Moldova sau prin agent 
de plată. 
(art. 27 alin. (1) din Legea  nr. 114 din 18.05.2012 

Forma juridică de organizare - S.A. sau 
S.R.L. 
 
Capital propriu: 
- cel puţin 350.000 lei – în cazul în care 

Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire 
la serviciile de plată și moneda 
electronică  
 
Legea cu privire lal BNM nr. 458 din 
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cu privire la serviciile de plată și moneda 
electronică) 
 
    1) serviciu legat de depunerea de numerar într-un 
cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare 
pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 
    2) serviciu legat de retragerile de numerar dintr-
un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile 
necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi; 
    3) executarea de operaţiuni de plată, inclusiv 
transferul de fonduri într-un cont de plăţi deschis la 
prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau 
la un alt prestator de servicii de plată: 
    a) executarea de debitări directe, inclusiv de 
debitări directe singulare; 
    b) executarea operaţiunilor de plată printr-un 
card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător; 
    c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a 
transferurilor programate; 
interzis 4) executarea operaţiunilor de plată în cazul 
în care fondurile sînt acoperite printr-o linie de credit 
pentru un utilizator al serviciilor de plată: 
    a) executarea de debitări directe, inclusiv de 
debitări directe singulare; 
    b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card 
de plată sau printr-un dispozitiv asemănător; 
    c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a 
transferurilor programate; 
    5) emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de plată 
şi a altor instrumente de plată; 
    6) remiterea de bani; 
    7) executarea operaţiunilor de plată în cazul în 
care consimţămîntul plătitorului pentru executarea 
unei operaţiuni de plată este exprimat prin 
intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie 
electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin 
intermediul terminalelor de plată în numerar 
(terminale cash-in), şi în cazul în care plata este 
efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei 
informatice sau de comunicaţie electronică ce 
acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul 
serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi 

prestează numai serviciul de plată 
Remiterea de bani (art. 4 alin. (1) pct. 6)) 
- cel puţin 900.000 lei – în cazul în care 
prestează numai serviciul de plată: 
- executarea operaţiunilor de plată în cazul 
în care consimţămîntul plătitorului pentru 
executarea unei operaţiuni de plată este 
exprimat prin intermediul oricăror 
dispozitive de comunicaţie electronică, 
digitale sau informatice, inclusiv prin 
intermediul terminalelor de plată în 
numerar (terminale cash-in), şi în cazul în 
care plata este efectuată către operatorul 
sistemului sau al reţelei informatice sau de 
comunicaţie electronică ce acţionează 
exclusiv ca intermediar între utilizatorul 
serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi 
serviciilor (art. 4 alin. (1) pct. 7)) 
 
- cel puţin 2.200.000 lei – în cazul în care 
prestează serviciile de plată: 
- serviciu legat de depunerea de numerar 
într-un cont de plăţi, precum şi toate 
operaţiunile necesare pentru funcţionarea 
unui cont de plăţi; 
- serviciu legat de retragerile de numerar 
dintr-un cont de plăţi, precum şi toate 
operaţiunile necesare pentru funcţionarea 
unui cont de plăţi; 
-  executarea de operaţiuni de plată, inclusiv 
transferul de fonduri într-un cont de plăţi 
deschis la prestatorul de servicii de plată al 
utilizatorului sau la un alt prestator de 
servicii de plată: 
    a) executarea de debitări directe, inclusiv 
de debitări directe singulare; 
    b) executarea operaţiunilor de plată 
printr-un card de plată sau printr-un 
dispozitiv asemănător; 
    c) executarea transferurilor de credit, 
inclusiv a transferurilor programate; (art. 4 
alin. (1) pct. 1-3)) 

21.07.1995 
 
Regulamentul cu privire la activitatea 
emitenţilor de monedă electronică şi 
prestatorilor de servicii de plată 
nebancari, aprobat prin HCA al BNM 
nr.123 din 27.06. 2013 
 
Recomandări cu privire la obiectivele de 
control şi măsurile de securitate ale 
Sistemului de Management al Securităţii 
Informaţiei, aprobate de Guvernatorul 
BNM la 06.08.2010 
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serviciilor. 
 

- emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de 
plată şi a altor instrumente de plată (art. 4 
alin. (1) pct. 5)) 
sau 
toate serviciile permise societăţii de plată, 
conform art. 4 alin. (1), cu exepția pct. 4: 
interzis 4) executarea operaţiunilor de plată 
în cazul în care fondurile sînt acoperite 
printr-o linie de credit pentru un utilizator al 
serviciilor de plată: 
    a) executarea de debitări directe, inclusiv 
de debitări directe singulare; 
    b) executarea operaţiunilor de plată 
printr-un card de plată sau printr-un 
dispozitiv asemănător; 
    c) executarea transferurilor de credit, 
inclusiv a transferurilor programate. 
 
Capitalul propriu este format din: 
a) capital social subscris şi vărsat, cu 
excepţia acţiunilor preferenţiale 
cumulative; 
b) rezervele legale, statutare şi alte rezerve; 
c) profiturile exerciţiilor financiare 
anterioare, rămase după distribuire 
conform hotărîrii organelor competente. 
Capital reglementat - calculat ca % din 
valoarea plăţilor egală cu 1/12 din valoarea 
totală a operaţiunilor de plată executate de 
societatea de plată în anul precedent. 
 
În orice moment al desfăşurării activităţii, 
societatea de plată trebuie să dispună de un 
capital reglementat (CR) care va fi cel puţin 
egal cu rezultatul obţinut în urma 
următoarei modalităţi de calcul: 

    CR = (a+b+c+d+e)×k,   
    unde: 
    a – reprezintă 4% din tranşa de VP până 
la 87,5 milioane lei; 
    b – 2,5% din tranşa de VP peste 87,5 
milioane lei şi până la 175 milioane lei; 
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    c – 1% din tranşa de VP peste 175 
milioane lei şi până la 1750 milioane lei; 
    d – 0,5% din tranşa de VP peste 1750 
milioane lei şi până la 4375 milioane lei; 
    e – 0,25% din tranşa de VP peste 4375 
milioane lei. 
     
VP – valoarea plăţilor egală cu 1/12 din 
valoarea totală a operaţiunilor de plată 
executate de societatea de plată în anul 
precedent. 
  Coeficientul k este următorul: 
    0,5 – în cazul în care societatea de plată 
prestează numai serviciul de plată 
menţionat la art. 4 alin. (1) pct. 6) din Legea 
nr. 114 din 18.05.2012; 
 
    0,8 – în cazul în care societatea de plată 
prestează numai serviciul de plată 
menţionat la art. 4 alin. (1) pct. 7) din Legea 
nr. 114 din 18.05.2012; 
    1 – în cazul în care societatea de plată 
prestează oricare dintre serviciile de plată 
menţionate la art. 4 alin. (1) pct. 1)–3), 5) 
sau toate serviciile permise societăţii de 
plată conform art. 7 alin. (4) din Legea nr. 
114 din 18.05.2012.  
Licență: 

- Termen nedeterminat 
- Taxa – 8.000 lei, în cazul în care 

prestează doar serviciul de plată 
menţionat la art. 4 alin. (1) pct. 6) 
sau 7); 
sau 12.000 lei –  în cazul în care 
prestează serviciile de plată 
menţionate la art. 4 alin. (1) pct. 
1)–3), 5) sau toate serviciile 
permise conform art. 7 alin. (4) 

Autoritatea de licențiere – BNM 
Exigențe față de administratori 
Administratorii societății de plată trebuie 
să posede o reputaţie bună, cunoştinţe și 
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experienţă adecvată pentru a presta servicii 
de plată, care să fie corespunzătoare 
naturii, extinderii şi complexităţii activităţii. 
Se consideră, că administratorul posedă 
reputaţie bună dacă nu există probe 
contrarii, care să creeze suspiciuni 
întemeiate referitoare la reputaţia acestuia. 
Cerinţele privind cunoştinţele şi experienţa 
adecvată pentru administrarea societăţii de 
plată,  sunt întrunite dacă: 
a) administratorul posedă studii 
superioare; 
b) administratorul are minimum 3 ani 
vechime în muncă în calitate de 
administrator sau 3 ani de experienţă în 
domeniu; 
c) BNM a obţinut certitudinea (urmare 
aplicării a următoarelor măsuri: 
desfăşurarea unui interviu, solicitarea unor 
informaţii suplimentare) privind posedarea 
de către administrator a cunoştinţelor şi 
experienţei adecvate îndeplinirii funcţiei. 
Cerințe față de raportare și evidență 
contabilă 
Societatea de plată: 
- ține contabilitatea în conformitate cu 
prevederile Legii contabilității, S.I.R.F. sau 
S.N.C. 
- prezintă BNM trimestrial, în termen ce 30 
zile următoare trimestrului de gestiune 
informații contabile distincte, conform 
Modului de întocmire a Raportului privind 
Informațiile contabile de către societatea de 
plată, aprobat de BNM. 
- prezintă BNM, în termen de 30 de zile de 
la încheierea trimestrului de gestiune, 
informaţii aferente capitalului propriu 
- prezintă BNM, cel tîrziu la 31 ianuarie a 
anului următor celui gestionar, informaţii 
aferente capitalului reglementat  
- supune auditului rapoartele financiare 
anuale. 
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Cerințe privind securitatea informației  
În conformitate cu Recomandările BNM cu 
privire la măsurile de securitate ale 
Sistemului de Management al Securităţii 
Informaţiei. 
 

Emitenți de 
monedă 
electronică 
 

Emitere a monedei electronice 
 
Licenţa societăţilor emitente de monedă 
electronică pentru activitatea de emitere a 
monedei electronice, acordă şi dreptul de 
prestare a serviciilor de plată. 
 
Societatea emitentă de monedă electronică are 
dreptul să presteze servicii de plată, prevăzute de 
prezenta lege, prin intermediul filialelor şi agenţilor 
numai dacă sînt întrunite condiţiile legale cu privire 
la filiale și agenții de plată. 
(art. 90 alin. (3) Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu 
privire la serviciile de plată și moneda electronică) 
 
Societatea emitentă de monedă electronică are 
dreptul să distribuie şi să răscumpere moneda 
electronică prin intermediul agenţilor.  
(art. 90 alin. (2) Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu 
privire la serviciile de plată și moneda electronică) 
 
Societatea emitentă de monedă electronică nu are 
dreptul să emită monedă electronică prin 
intermediul agenţilor. 
(art. 90 alin. (1) Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu 
privire la serviciile de plată și moneda electronică) 
 

Forma juridică de organizare - S.A. sau 
S.R.L. 
 
Capital propriu – cel puțin 6.000.000 lei 
Capitalul propriu este format din: 
a) capital social subscris şi vărsat, cu 
excepţia acţiunilor preferenţiale 
cumulative; 
b) rezervele legale, statutare şi alte rezerve; 
c) profiturile exerciţiilor financiare 
anterioare, rămase după distribuire 
conform hotărîrii organelor competente. 
Capital reglementat – în orice moment, cel 
puţin 2% din valoarea medie a monedei 
electronice în circulaţie. 
Valoarea medie a monedei electronice în 
circulaţie reprezintă valoarea medie totală 
a obligaţiilor financiare, legate de moneda 
electronică în circulaţie, la sfîrşitul fiecărei 
zile calendaristice pe parcursul ultimelor 
şase luni calendaristice, calculată în prima 
zi calendaristică a fiecărei luni 
calendaristice şi aplicată pentru respectiva 
lună calendaristică. 
În baza evaluîrii procesului de gestionare a 
riscului, BNM poate solicita / permite 
societății emitente de monedă electronică 
să dețină cu până la 20% mai mult / mai 
puțin decât capitalul reglementat, calculat 
conform Legii  nr. 114 din 18.05.2012. 
Licență: 

- Termen nedeterminat 
- Taxa – 30.000 lei 

Autoritatea de licențiere – BNM 
Cerințe față de administratori  

Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire 
la serviciile de plată și moneda 
electronică  
 
Legea cu privire la BNM nr. 458 din 
21.07.1995 
 
Regulamentul cu privire la activitatea 
emitenţilor de monedă electronică şi 
prestatorilor de servicii de plată 
nebancari, aprobat prin HCA al BNM 
nr.123 din 27.06. 2013 
 
Recomandări cu privire la obiectivele de 
control şi măsurile de securitate ale 
Sistemului de Management al Securităţii 
Informaţiei, aprobate de Guvernatorul 
BNM la 06.08.2010 
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Similare cerințelor pentru administratorii 
societăților de plată. 
Cerințe față de raportare și evidență 
contabilă 
Emitentul de monedă electronică: 
- ține contabilitatea în conformitate cu 
prevederile Legii contabiltății, S.I.R.F. sau 
S.N.C. 
- prezintă BNM informații contabile 
distincte, conform Modului de întocmire a 
Raportului privind Informațiile contabile de 
către societatea emitentă de monedă 
electronică, aprobat de BNM. 
- prezintă BNM, în termen de 30 de zile de 
la încheierea trimestrului de gestiune, 
informaţii aferente capitalului propriu 
- prezintă BNM, cel tîrziu la 31 ianuarie a 
anului următor celui gestionar, informaţii 
aferente capitalului reglementat 
- supune auditului rapoartele financiare 
anuale și prezintă BNM raportul de audit. 
Cerințe privind securitatea informației  
În conformitate cu Recomandările BNM cu 
privire la măsurile de securitate ale 
Sistemului de Management al Securităţii 
Informaţiei. 

Agent al Societății 
de plată  
sau Agent al 
Societății emitente 
de monedă 
electronică 

Agent – persoană juridică care furnizează servicii 
de plată în numele şi pe contul unei societăţi de 
plată (agent de plată); persoană juridică care 
distribuie sau răscumpără monedă electronică în 
numele şi pe contul unei societăţi emitente de 
monedă electronică (agent al societăţii emitente de 
monedă electronică). 
(art. 3 din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la 
serviciile de plată și moneda electronică). 

Forma juridică de organizare – persoană 
juridică (S.A.,S.R.L., asociație de economii și 
împrumut (A.E.Î.), etc). 
 
Capital social: 
- cel puțin 20.000 lei pentru S.A.  
Capitalul social al S.A. determină valoarea 
minimă a activelor nete ale societăţii, care 
asigură interesele patrimoniale ale 
creditorilor şi acţionarilor.   
Capitalul social se constituie din valoarea 
aporturilor primite în contul achitării 
acţiunilor şi va fi egal cu suma 
valorii  nominale (fixate) a acţiunilor 
plasate, dacă aceasta a fost stabilită. 

Legea  nr. 114 din 18.05.2012 cu privire 
la serviciile de plată și moneda 
electronică 
 
Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind 
societățile pe acțiuni (art. 40 alin. (2)) 
 
Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind 
societățile cu răspundere limitată (art. 
24 alin. (3)) 
 
Legea nr. 139 din 21.06.2007 
asociațiilor de economii și împrumut 
 
Regulamentul cu privire la activitatea 
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- cel puțin 1 leu pentru S.R.L. 
Capitalul social al S.R.L. se constituie din 
aporturile asociaţilor şi reprezintă valoarea 
minimă a activelor, exprimată în lei, pe care 
trebuie să le deţină societatea. 
 
Capital reglementat nu este prevăzut. 
 
Rezerva instituțională (pentru A.E.Î.) 
Rezervă instituţională - fonduri proprii pe 
care asociaţia trebuie să le deţină şi să le 
menţină în conformitate cu Legea nr. 139 
din 21.06.2007 şi cu actele normative ale 
CNPF. 
 
AEÎ cu Licența A - minim 1% maxim 5%, în 
raport cu valoarea activelor la orice dată. 
AEÎ cu Licența B -  minim 2% maxim 10%, 
în raport cu valoarea activelor la orice dată. 
 
Rezerva instituțională se constituie din: 

a) cotele de membru 
b) profitul nerepartizat al anilor 

precedenţi 
c) profitul net al anului de gestiune,  

diminuat cu pierderea neacoperită a anilor 
precedenţi şi cu pierderea netă a anului de 
gestiune. 
 
Licență nu este necesară. Licență pentru 
prestarea serviciilor de plată deține 
Societatea de plată sau Societatea emitentă 
de monedă electronică. 
 
Cerințe față de administratori 
Cerinţele privind cunoştinţele şi experienţa 
adecvată pentru administrarea filialelor/ 
agenţilor de plată care deţin o cotă mai 
mare de 10% din valoarea anuală a plăților 
realizate de societatea emitentă de monedă 
electronică, sunt întrunite dacă: 

emitenţilor de monedă electronică şi 
prestatorilor de servicii de plată 
nebancari, aprobat prin HCA al BNM 
nr.123 din 27.06. 2013 
 
Recomandări cu privire la obiectivele de 
control şi măsurile de securitate ale 
Sistemului de Management al Securităţii 
Informaţiei, aprobate de Guvernatorul 
BNM la 06.08.2010 
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a) administratorul posedă studii 
superioare; 
b) administratorul are minimum 3 ani 
vechime în muncă în calitate de 
administrator sau 3 ani de experienţă în 
domeniu; 
c) BNM a obţinut certitudinea (urmare 
aplicării a următoarelor măsuri: 
desfăşurarea unui interviu, solicitarea unor 
informaţii suplimentare) privind posedarea 
de către administrator a cunoştinţelor şi 
experienţei adecvate îndeplinirii funcţiei. 
Cerinţele privind cunoştinţele şi experienţa 
adecvată pentru administrarea filialei/ 
agentului de plată care deține o cotă mai 
mică sau egală cu 10% din valoarea anuală 
a plăților realizate de către societatea 
emitentă de monedă electronică, sunt 
întrunite dacă: 
a) administratorul posedă studii medii sau 
superioare; 
b)administratorul are experienţă în 
deservirea persoanelor fizice pentru 
prestarea serviciului de plată sau încasarea 
plăţilor; 
c) BNM a obţinut certitudinea (urmare 
aplicării a următoarelor măsuri: 
desfăşurarea unui interviu, solicitarea unor 
informaţii suplimentare) privind posedarea 
de către administrator a cunoştinţelor şi 
experienţei adecvate îndeplinirii funcţiei. 
 
Prestatorul de servicii de plată, care 
prestează să presteze servicii de plată prin 
intermediul filialei / agentului prezintă 
BNM documente și informații privind 
administratorii acestora, incluisiv: 
- copia actului de identitate cu prezentarea 
originalului pentru verificare (care ulterior 
se restitie). În cazul administratorului 
filialei/ agentului de plată care deține o cotă 
mai mică sau egală cu 10% din valoarea 
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anuală a plăților, se prezintă copia actului 
de identitate autentificată de către 
prestatorul de servicii de plată. 
- copia diplomei de studii cu prezentarea 
originalului pentru verificare (care ulterior 
se restitie) sau copia legalizată a diplomei 
de studii. În cazul administratorului filialei/ 
agentului de plată care deține o cotă mai 
mică sau egală cu 10% din valoarea anuală 
a plăților, se prezintă copia diplomei de 
studii autentificată de către prestatorul de 
servicii de plată. 
- chestionarul al cărui model este stabilit 
prin regulamentul BNM. 
 
Cerințe față de raportare și eidența 
contabilă 
Cerințe speciale de raportare și ținerea 
contabilității nu există. Agentul de plată 
(entitatea juridică) ține evidența contabilă 
și raportează în ordinea stabilită de Legea 
contabilității pentru persoanele juridice. 
 
Cerințe privind securitatea informației  
În conformitate cu Recomandările BNM cu 
privire la măsuriele de securitate ale 
Sistemului de Management al Securităţii 
Informaţiei. 



      
         
 

Anexa nr. 9. Lista persoanelor participante la întrunirile efectuate în cadrul studiului 

Nr. Organizația Nume/Prenume Poziția 

1 
Comisia Națională a Pieței 
Financiare 

Doina Aurica Membru a Comisiei 

2 
Comisia Națională a Pieței 
Financiare 

Cebotariov Alina 
Director al Direcţiei generale 
plasamente colective şi 
microfinanţare 

3 
Comisia Națională a Pieței 
Financiare 

Andronic Raisa 
Director adjunct, Șef Direcție 
reglementare şi supraveghere 
plasamente colective 

4 
Comisia Națională a Pieței 
Financiare 

Blîndescu Ghenadie 
Șef Direcție reglementare şi 
supraveghere asociaţii de 
economii şi împrumut 

5 
Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea Programelor 
IFAD (UCIP-IFAD) 

Burlacu Elena Manager Credite 

6 ILCU Foundation, Irlanda Michael Gannon Technical Advisor 

7 

National Association of 
Cooperative Savings and 
Credit Unions (NACSCU Office 
in Warsaw) 

Grzesik Pawel 
Reprezentant al Consiliului 
Parlamentar și Relații 
Internaționale 

8 BNM Șușu Victor 
Director a Departamentului 
Sistemelor de plată 

9 
BC ”Eximbank–Gruppo Veneto 
Banca” SA 

Mocan Sergiu Director Comercial 

10 
BC ”Eximbank–Gruppo Veneto 
Banca” SA 

Furculița Viorica Șef Department Comercial 

11 BC VictoriaBank SA Goncear Elena 
Vicepreședinte/ Director 
Direcția Economico-
Financiară 

12 BC VictoriaBank SA Stovbun Vladimir 
Director Direcția Carduri 
Bancare 

13 BC Moldova Agroindbank SA Pascaru Radu 
Șef al Departamentului 
Carduri 

14 BC Moldova Agroindbank SA Efremova Irina 
Departamentul Elaborara si 
Administrarea Produselor in 
activitatea retail 

15 BC Moldova Agroindbank SA Perjaru Lidia 
Șef al Direcției Vînzări 
Produse Necreditare 
Departamentul Vînzări Retail 

16 BC Moldinconbank SA Stratan Igor 
Consilier al presedintelui 
Comitetului de conducere 

17 e-Government Center Postu Dumitru  e-Services Manager 
18 e-Government Center Moraru Vasile  Mpay Operations Consultant   
19 Î. S. Poșta Moldovei Ruslan Chitoroagă Prim director general adjunct 
20 Paynet Services SRL Guțu Roman Project Manager 
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21 Paymaster SRL Lupolov Denis  Director general 
22 Paymaster SRL Mihail Bucataru Director Comercial 
23 ICS OMF Microinvest SRL Svinarenco Dmitrii Director Executiv 

24 ICS OMF Microinvest SRL Podfigurnaia Olga 
Director Departament 
Business 

25 Artosis SRL Vasiliev Artiom Administrator 
26 Artosis SRL Nastas Dumitru Manager Vînzări 
27 QIWI – M SRL Ciobanu Victor Administrator 

28 QIWI - M SRL  Borşci Irina 
Manager Activitatea 
Comercială 
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Anexa nr. 10. Lista AEÎ teritoriale și centrale intervievate în cadrul studiului 

1 AEI "Botna"' com. Costesti 

2 AEI "Valea Vilcului" s. Bujor 

3 AEI ''Faguras-Vadul lui Isac'' s. Vadul lui Isac 

4 AEI "Andruseanca" s. Andrusul de Sus 

5 AEI "Gotesti" s. Gotesti 

6 AEI "Lozova" s. Lozova 

7 AEI "Triumf" s. Tataresti 

8 AEI "Hirtopul Mic" s. Hirtopul Mic 

9 AEI "Holercani" s. Holercani 

10 AEI "Chetrocredit" s. Chetrosu 

11 AEI "Zgurita" s. Zgurita 

12 AEI "Tatarauca Veche" s. Tatarauca Veche 

13 AEI "Credite-Donduseni" s. Donduseni 

14 AEI "Credite-Girbova" s. Girbova 

15 AEI "Stefan-Voda-Bogzesti" s. Bogzesti com. Budai 

16 AEI "Mindresti" s. Mindresti 

17 AEI "Lopatnic" s. Lopatnic 

18 AEI "Primcredit" com. Viisoara 

19 AEI "Credite-Pererita" s. Pererita 

20 AEI "Legenda" s. Loganesti 

21 AEI "Speia" s. Speia 

22 AEI "Pomusor" s. Tocuz 

23 AEI "Frasin din Popeasca" s. Popeasca 

24 AEI "Ciocilteni-Credit" s. Ciocilteni 

25 AEI "Meseni Credit" s. Meseni 

26 AEI "Casunca" s. Casunca 

27 AEI "Varatic-Plus" s. Varatic 

28 AEI "Viisoara Domneasca" s. Viisoara 

29 AEI "Musteata" s. Musteata 

30 AEI "Petresti" s. Petresti 

31 
Asociația Economii și Împrumut ”Asociația Centrală 
a Asociațiilor de Economii și Împrumut” 

or. Chișinău 

32 
Asociația Centrală de Economii și Împrumut 
"Uniunea Centrală" 

or. Chișinău 

 


