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Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la
Registrul de stat privind datoria de stat

Registrul de stat privind  datoria de stat
(lei)
Nr. d/o
Indicii
Unitatea de măsură
Conform situaţiei din 1 ianuarie 2_____
Modificări în perioada de la ___ pînă la _______
La finele perioadei de gestiune
1
2
3
4
5
6






1.
Datoria de stat internă

Lei



2.
Datoria de stat externă*

Dolari SUA/lei




Total:





*Suma este calculată reieşind din cursul oficial al valutei naţionale a Republicii Moldova la data menţionată.

                                                Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la
							 Registrul de stat privind datoria de stat

                                        
Subregistrul privind datoria de stat internă
                                                           (lei)
Nr. d/o
Indicii
Conform situaţiei din 1 ianuarie 200___
Modificări în perioada de la ____ pînă la _________
La finele perioadei de gestiune
1
2
3
4
5

1.     Împrumuturile reperfectate de către Banca Naţională
        a Moldovei acordate statului în anii precedenţi 

2.     Împrumuturile de stat interne sub formă de valori
 mobiliare de stat în circulaţie,  total,
        inclusiv:

2.1.  Sub formă de înscriere în conturi, 
        dintre care
        emise prin licitaţie
        Valorile mobiliare de stat (VMS) convertite
        VMS pentru majorarea capitalului statutar/
        acoperirea soldului debitar al fondului
        general de rezervă al Băncii Naţionale a Moldovei 

2.2.  Sub formă materializată

3.     Împrumuturi contractate de la instituţiile
        financiare din Republica Moldova

4.    Alte împrumuturi

5.    Total:








                                                       
Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la
							Registrul de stat privind datoria de stat


Împrumuturi reperfectate de către Banca Naţională
a Moldovei acordate statului în anii precedenţi 
                                                                                                                                        (lei)
Data reperfectării împrumutului
Nr. acordu-lui
Suma reperfectată a împrumutului
Termenul,
zile
Data scadenţei
Rata dobînzii (%)
Rambursat
Suma restantă a împrumutu-lui






data
suma

1
2
3
4
5
6
7
8
9

          Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la
							Registrul de stat privind datoria de stat


Împrumuturi sub forma valorilor mobiliare de stat emise în formă de înscriere în conturi
                                                                                                                                                          (lei)
Data emisiunii
Numărul de înregistrare (ISIN)
Suma împrumutată la preţul vînzării pe piaţa primară
Data scadenţei conform certificatului global
Rata anuală a dobînzii, 
%
Stingerea împrumutului

Suma datoriei restante





data
suma

1
2
3
4
5
6
7
8










              Anexa nr.5
la Regulamentul cu privire la
							Registrul de stat privind datoria de stat


Împrumuturi sub forma valorilor mobiliare de stat emise în  formă materializată şi alte împrumuturi
                                                                                                                                                          (lei)
Data emisiunii 
Denumirea împrumutului
Volumul emis 
Termenul,
zile/ani
Data scadenţei împrumutului
Rata anuala a dobînzii, %
Stingerea împrumutului
Suma datori-ei restan-te






data
suma

1
2
3
4
5
6
7
8
9











              Anexa nr.6
la Regulamentul cu privire la
							Registrul de stat privind datoria de stat

Împrumuturi contractate de la instituţiile financiare din Republica Moldova
 (lei)
Data contractării 
Nr. contractului
Suma împrumutului
Termenul,
zile
Data scadenţei
Rata anuală a dobînzii, %
Stingerea împrumutului
Suma datoriei restante 






data
suma

1
2
3
4
5
6
7
8
9










 
               Anexa nr.7
la Regulamentul cu privire la
							Registrul de stat privind datoria de stat


Subregistrul datoriei de stat externe
                                                           (dolari SUA)
Datoria de stat externă, inclusiv
Conform tipului de creditor
Conform situaţiei din 1 ianuarie 200___
Modificări în perioada 
de la _____ 
pînă la ______
La finele perioadei de gestiune
1
2
3
4
5

1. Obligaţiile directe
	Multilaterale

                                                   Bilaterale

                                                   Altele

2.Obligaţiile de executare a
 garanţiilor

Total:



