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Sistemele financiare subdezvoltate din ţările cu venituri joase pe
locuitor sau cu venituri sub nivelul mediu, cum este cazul Republicii Moldova, asigură o absorbţie inadecvată a şocurilor şi
pot amplifica vulnerabilităţile macro-financiare care decurg din
şocurile externe, împiedicând eforturile de a realiza o creştere
puternică şi durabilă şi de reducere a sărăciei. Ţările sărace sunt
deosebit de vulnerabile la oscilaţiile ample ale preţurilor la materiile prime, variaţiile în finanţarea externă (de exemplu, asistenţa externă, ISD şi remitenţele) şi dezastrele naturale. Sistemele
financiare subdezvoltate constrâng gama şi eficacitatea instrumentelor disponibile de politică, împiedică transferul de risc şi
pot genera interacţiuni macro-financiare negative. Volatilitatea
producţiei și preţurilor şi volatilitatea fiscală cauzează pierderi
considerabile în termeni de creştere şi bunăstare.
Sistemele financiare din ţările cu venituri mici dominate, de obicei, de sectoarele lor bancare sunt în mod tradiţional relativ izolate de evoluţiile financiare internaţionale, având în vedere accesul
limitat la finanţarea externă. Cu o finanţare internă relativ stabilă
din depozitele rezidente, ameninţarea critică pentru stabilitatea
financiară constă, în cazul acestor ţări, în eroziunea calităţii activelor, Republica Moldova demonstrând acest lucru.
Practica internaţională demonstrează că eroziunea calităţii activelor poate apărea uşor atunci când există:
• expansiunea rapidă a creditului într-un mediu de control intern slab şi / sau de supraveghere limitată;
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• expunerea excesivă la sectoare sau corporaţii specifice (o trăsătură comună în economiile nediversificate);

• pieţele datoriilor corporative în aceste economii sunt subdezvoltate şi în majoritatea
ţărilor abia dacă există;

• creditare semnificativă de către bănci în beneficiul părţilor afiliate.

• cu excepţia unui număr redus de ţări, în economiile cu venituri mici lipsesc instrumente eficiente de economii / investiţii pentru
persoane fizice. Aceasta afectează creşterea
sistemelor financiare, dezvoltarea economică şi reprezintă o sursă de instabilitate
pentru economiile respective. Astfel, în lipsa instrumentelor corespunzătoare, indivizii pot urma următoarele strategii pentru
a economisi şi investi: (i) îşi pot spori cheltuielile, ceea ce înseamnă la nivel macroeconomic un consum mai mare şi o rată de
economisire mai mică; (ii) pot investi peste
hotare, ceea ce presupune un reflux de capital şi mai puţine economii disponibile pentru
a finanţa investiţiile locale; (iii) pot investi în
economia neformală, ceea ce înseamnă mai
puţine economii disponibile pentru a finanţa
investiţiile în economia oficială; (iv) pot păstra disponibilităţile în condiţii casnice, ceea
ce înseamnă mai puţin economii disponibile
pentru a investi în ţară.

Din cauza insuficienţei economiilor de scară,
sistemele financiare ale economiilor cu venituri
mici și mijlocii sunt mult mai mici comparativ
cu sistemele financiare ale economiilor dezvoltate. Totodată, structura sistemelor financiare
în economiile cu venituri mici și mijlocii se deosebeşte sensibil de cea a sistemelor financiare
din ţările dezvoltate.
Cele mai mari diferenţe ţin de următoarele aspecte:
• sectorul bancar, deşi relativ redus, de regulă, domină sectorul financiar din economiile
cu venituri mici și mijlocii. În acelaşi timp,
alte segmente ale sectorului financiar sunt
şi mai puţin dezvoltate;
• comparativ cu economiile dezvoltate, capitalizarea pieţelor bursiere faţă de PIB în economiile cu venituri mici și mijlocii este mai redusă;
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• impunerea respectării legilor şi a reglementărilor este slabă.

altele, și din cauza ineficienței băncilor moldovenești.

Fiind o economie cu venituri pe locuitor sub nivelul lor mediu, Republica Moldova confirmă pe
deplin tendințele menționate anterior. Amintim,
în acest context, de frauda extinsă din sistemul
bancar care a determinat rezultat închiderea
a trei bănci la un cost public de 10% din PIB,
reprezentând cel mai puternic șoc din istoria
recentă a Moldovei. Corupția și spălarea banilor prin sistemul bancar au fost posibile, printre

Activele sectorului financiar din Republica Moldova sunt formate în proporție de 86,9% din activele sectorului bancar. Îmbunătățirea perspectivei
activității bancare în Republica Moldova se poate
produce încorporând și promovând valorile și reglementările UE aplicabile băncilor. În acest sens,
Acordul de Asociere reprezintă o oportunitate de
a soluționa numeroase probleme cu care se confruntă sistemul bancar național.
Angela SECRIERU
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Șef al serviciului Serviciul Relatii Externe și Integrare Europeană
Banca Naționala a Moldovei

Acordul de Asociere a favorizat
crearea premiselor pentru
consolidarea stabilității sectorului
bancar autohton
Realizările obținute în sectorul financiar-bancar fac ireversibil procesul de implementare a
angajamentelor din Acordul de Asociere. Mai
mult decât atât, toate aceste obligații corelează perfect cu cele mai bune practici și standarde internaționale din domeniul serviciilor
financiare.

– Acordul de Asociere reprezintă documentul
fundamental pentru relația între Republica
Moldova și UE. Ce prevede acest document în
domeniul serviciilor financiare, referindu-ne,
în special la atribuțiile și competențele BNM?
– În contextul Acordului de Asociere, Republica Moldova s-a angajat, în domeniul serviciilor
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financiare, să elaboreze și să implementeze un
set eficace de reguli și practici cu scopul de a
institui o economie de piață pe deplin funcțională și de a stimula schimburile comerciale
între țara noastră și statele membre ale UE.
Astfel, angajamentele asumate în domeniul financiar-bancar se referă, în principal, la asigurarea stabilității și integrității sistemului financiar-bancar prin: adaptarea reglementărilor în
sectorul serviciilor financiare la nevoile unei
economii de piață deschise; asigurarea unei
supravegheri independente și eficace, inclusiv
prin fortificarea independenței băncii centrale;
asigurarea unei protecții eficace și adecvate a
investitorilor și a altor consumatori de servicii
financiare, precum și asigurarea stabilității și
integrității sistemului financiar sub toate aspectele. De asemenea, țara noastră și UE s-au
angajat să promoveze cooperarea între autoritățile de reglementare și de control. Un alt angajament important pe care și l-a asumat Republica Moldova în domeniul serviciilor financiare vizează armonizarea legislației sale cu cea
a UE, după cum este prevăzut de Acordul de
Asociere. Drept urmare, Banca Națională a Moldovei, în calitatea de bancă centrală a statului,
și având competențe specifice, participă în mod
activ la schimbările interne de ordin legislativ,
instituțional și funcțional menite să contribuie
la realizarea acestor angajamente.
– Sistemul bancar din Republica Moldova s-a
confruntat cu grave probleme ale căror impact au fost discutate atât la nivel național,
cât și la nivel internațional. Este oare AA între Republica Moldova și UE o soluție pentru
aceste probleme și o garanție că asemenea
probleme nu se vor mai produce?
– Angajamentele din Acordul de Asociere, cuplate cu un amplu program de reforme agreat
cu FMI, care se concentrează, în mare parte, pe
ameliorarea și stabilizarea situației în sectorul
bancar, au sprijinit și au ghidat toate acțiunile
BNM orientate spre înlăturarea consecințelor
fraudei bancare, dar și pentru crearea condițiilor și a cadrului necesar întru neadmiterea
unor astfel de situații în viitor. În acest fel, BNM,
pe lângă activitățile imediate întreprinse pen-
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tru soluționarea problemelor majore și transparentizarea acționarilor din sectorul bancar,
a demarat revizuirea integrală a cadrului său
normativ cu scopul alinierii acestuia la normele
din UE aplicabile sectorului serviciilor financiar-bancare.
În acest context, consider că cel mai potrivit
ar fi să enumerăm realizările cheie înregistrate
pentru implementarea prevederilor Acordului
de Asociere cu evidențierea impactului acestora asupra sectorului financiar-bancar.
• BNM a reușit, având sprijinul partenerilor
din UE, să elaboreze și să pună în aplicare
o nouă Lege privind activitatea bancară în
vigoare din 2018, care transpune, în ceea
ce privește activitatea băncilor, pachetul
UE CRD IV/CRR. CRD IV/CRR - un set de reguli prudențiale aplicabile la nivelul statelor
membre ale UE, echivalente cu regulile Basel III acceptate la nivel internațional. Aprobarea și intrarea în vigoare a legii menționate a marcat începutul unei noi etape pentru
sectorul bancar autohton în materie de reformare a reglementării și a modalității de
supraveghere a acestui sector.
Astfel, noua Lege privind activitatea bancară
stabilește extinderea și fortificarea drepturilor și atribuțiilor BNM în procesul de evaluare și supraveghere a băncilor, inclusiv
mărirea și diversificarea sancțiunilor aplicate acestora. Totodată, legea respectivă prevede îmbunătățirea cadrului de guvernanță
corporativă în bănci și obligativitatea acestora de a avea un capital adecvat în raport
cu riscurile la care se expun.
• De asemenea, au fost create instrumente
similare celor din Uniunea Europeană pentru redresarea și rezoluția băncilor aflate
în dificultate (prin adoptarea Legii privind
redresarea și rezoluția băncilor în octombrie 2016). Când o bancă se confruntă cu
dificultăți, Banca Națională poate interveni suficient de timpuriu și de rapid pentru
asigurarea continuității funcțiilor de bază
ale băncii, pentru protejarea fondurilor deponenților și pentru reducerea impactului
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negativ asupra economiei și sistemului financiar. Noile instrumente de remediere, în
special intervenția timpurie, și-a demonstrat
deja eficacitatea în cazul unei bănci sistemice, iar acum acestea sunt aplicate pentru a
soluționa problemele la o altă bancă.
• În vederea fortificării cadrului aplicabil în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, în 2018 a intrat în vigoare o nouă lege
care este armonizată cu legislația UE din
acest domeniu. Urmare intrării în vigoare a
acestei legi, BNM și-a revăzut cadrul normativ aplicabil segmentului financiar pe care îl
reglementează. Noul cadru stabilește obligația băncilor să aplice abordarea bazată pe
risc în procesul de identificare, evaluare și
minimizare a riscurilor identificate de spălare
a banilor și de finanțare a terorismului.
• Totodată, în spiritul bunelor practici europene, pentru asigurarea unei coordonări eficiente a realizării politicii macroprudenţiale și
a activităților pentru prevenirea, reducerea
sau eliminarea riscurilor la adresa stabilității
financiare, a fost instituit Comitetul Național
de Stabilitate Financiară.
• În continuare, pentru a spori nivelul de încredere a deponenților în sectorul bancar,
dar și pentru a majora nivelul de protejare
a acestora în cazul în care băncile intră in
dificultate financiară, au fost operate modificări la Legea privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, fiind majorat gradual
plafonul de garantare a depozitelor (până la
nivelul de 50 mii lei) și extinsă aplicabilitatea legii și asupra depozitelor persoanelor
juridice. Aceste modificări, puse în aplicare
din 2020, vor contribui la creșterea siguranței mijloacelor financiare plasate în sistemul
bancar, determinând o mai mare protecție a
deponenților, consolidarea stabilității sectorului bancar și ridicarea nivelului de încredere al societății în sistemul bancar.
• Pentru a asigura o transparență și siguranță a tranzacțiilor cu valorile mobiliare, a fost
creat Depozitarul central unic (DCU) care
este responsabil de înregistrarea, evidența
și decontarea valorilor mobiliare. Noul me-
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canism de evidență și decontare, oferit de
DCU, asigură un nivel înalt de transparență,
siguranță și eficiență la efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare. Modelul de activitate al DCU este bazat pe standardele și practicile internaționale în domeniul sistemelor
de decontare, iar legislația națională privind
DCU transpune reglementările aplicabile ale
Uniunii Europene.
Astfel, urmare a activităților ample de reformare a legislației din sectorul financiar-bancar,
precum și a altor măsuri întreprinse de către
BNM în vederea consolidării sectorului bancar,
investitori strategici de bună reputație, preponderent din Uniunea Europeană, au achiziționat
pachete importante de acțiuni în băncile autohtone. În prezent, investitorii din străinătate
controlează peste 90% din sectorul bancar al
Republicii Moldova.
Rezumând cele expuse, putem afirma cu certitudine că realizarea angajamentelor prevăzute
de Acordul de Asociere a favorizat crearea premiselor necesare pentru consolidarea și fortificarea stabilității sectorului bancar autohton,
pentru creșterea siguranței mijloacelor financiare plasate, dar și pentru neadmiterea în cadrul
respectiv a repetării unor fraude de proporții.
– În scopul pregătirii și facilitării implementării Acordului de Asociere, a fost adoptată
Agenda de Asociere pentru perioada 20172019. În acest sens, care sunt prioritățile pe
termen scurt și mediu pentru domeniile care
cad sub incidența BNM?
– Principalele priorități pe termen scurt din
Agenda de Asociere, care țin de competența
BNM, vizează implementarea programului de
reforme agreat cu Fondul Monetar Internațional; îmbunătățirea cadrului normativ prin crearea pârghiilor și instrumentelor legale necesare
pentru neadmiterea în sectorul bancar a acțiunilor frauduloase similare cu cele din 2014; stabilirea de contacte și realizarea schimbului de
informații cu supraveghetorii financiari din UE.
Printre prioritățile pe termen mediu se numără: crearea și implementarea unui nou cadru de
reglementare bancară, care presupune, printre
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altele, îmbunătățirea guvernanței corporative
în bănci și aplicarea unor noi mijloace și instrumente de supraveghere bancară; elaborarea
unui cadru de supraveghere macroprudențială; consolidarea în continuare a independenței,
competențelor de reglementare și capacității
BNM; precum și perfecționarea cadrului normativ privind prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului, în special prin
punerea în aplicare a legislației UE în acest domeniu.
Pe parcursul ultimilor ani, BNM și-a organizat
agenda de activitate ținând cont, inclusiv de
aceste priorități. Având în vedere că termenul de implementare a Agendei de Asociere se
epuizează deja, evidențiem că prioritățile din
sectorul financiar-bancar au fost realizate, fapt
apreciat și de partenerii externi de dezvoltare UE, FMI și Banca Mondială.
– Există, în opinia Dvs., anumite constrângeri,
provocări, riscuri, etc. care ar putea determina nerespectarea angajamentelor prevăzute
în Acordul de Asociere?
– Dacă e să ne referim la sectorul financiar-bancar, aș zice că realizările atinse până acum fac
ireversibil procesul de implementare a angajamentelor din Acordul de Asociere. Mai mult
decât atât, toate aceste angajamente perfect
corelează cu cele mai bune practici și standarde internaționale din domeniul serviciilor financiare. Astfel, finalizarea reformelor deja lansate
urmează să aibă o finalitate logică prin crearea
premiselor necesare pentru dezvoltarea unui
sector financiar durabil și stabil cu acționari
calitativi și transparenți, cu o concurență sănătoasă care ar rezulta în prestarea pe piața autohtonă a unor servicii financiare inovative, calitative, sigure și comparabile cu cele prestate
în țările cu un nivel mai avansat de dezvoltare
economică.
– Deoarece Acordul de Asociere vizează numeroase sectoare și domenii ale economiei
naționale, implementarea acestuia presupune
o importantă muncă și efort de coordonare la
nivel național. Cum apreciați Dvs. locul și rolul
BNM în această activitate de coordonare?
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– La nivel național, de coordonare a realizării
angajamentelor care derivă din documentele și
înțelegerile moldo-comunitare, este responsabilă Comisia guvernamentală pentru integrare
europeană a Republicii Moldova, a cărei membru este și guvernatorul BNM.
Totodată, monitorizarea și coordonarea interinstituțională a implementării de către autorități a prevederilor din Acordul de Asociere este
pusă în sarcina Ministerului Afacerilor Externe
și Integrării Europene (MAEIE) și a Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) în partea ce se referă la implementarea prevederilor
aferente Zonei de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător. Principalul instrument utilizat în
prezent de către guvern în acest sens este Planul național de acțiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere RM-UE pentru perioada
2017-2019 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1472 din 30.12.2016). Acest Plan este un
document destul de cuprinzător care reflectă
acțiunile necesare a fi întreprinse de instituțiile
responsabile pentru a asigura realizarea angajamentelor din Acordul de Asociere și din Agenda de Asociere. În acest sens, BNM a participat
la elaborarea acestui plan prin formularea de
acțiuni relevante pentru sectorul serviciilor financiare, iar ulterior a contribuit la realizarea
acestor acțiuni și a raportat MAEIE și MEI despre progresele înregistrate.
De asemenea, reprezentanții BNM participă cu
regularitate în cadrul organelor comune Republica Moldova-UE instituite pentru monitorizarea implementării Acordului de Asociere,
precum: Comitetul de Asociere, Comitetul de
Asociere reunit în configurația Comerț, Subcomitetul pentru cooperare economică și în alte
sectoare. În cadrul acestor platforme de dialog sunt abordate chestiuni din diverse domenii
prevăzute în Acordul de Asociere, inclusiv din
domeniile care țin de competența BNM.
Pe lângă organele sus-menționate, BNM furnizează autorităților naționale, la solicitarea
acestora, informații care sunt necesare pentru
reuniunile altor organe instituite de Acordul de
Asociere (de exemplu, Consiliul de asociere, Comitetul de asociere parlamentar, Subcomitetul
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pentru libertate, securitate și justiție) și reprezentanții BNM iau parte la respectivele reuniuni
atunci când sunt invitați.
– Un angajament important asumat de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere
este armonizarea treptată și dinamică a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
Cum apreciați Dvs. progresele BNM în atingerea acestui angajament?
– În domeniul serviciilor financiare, Republica
Moldova realizează apropierea treptată a legislației sale naționale de actele normative ale UE
indicate în Anexa XVIII-A la Acordul de Asociere
și în conformitate cu termenele stabilite în anexa
respectivă. Această anexă conține o listă de 41
de acte juridice ale UE (directive și regulamente)
ale căror prevederi necesită a fi puse în aplicare
în legislația națională în diferite termene.
Astfel, unele din actele UE urmau a fi puse în
aplicare în Republica Moldova din momentul
aplicării cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere, adică din 1 septembrie 2014, unele – în
decurs de un an, iar altele – în decurs de 3 ani.
În acest context, dacă e să ne referim la actele UE care vizează competența BNM (14 la număr), urmând principiul armonizării treptate,
acestea au fost puse în aplicare în cadrul normativ național cu respectarea, în mare parte, a
termenilor prevăzuți în Anexa XVIII-A a Acordului de Asociere.
Totodată, având în vedere că legislația UE evoluează și a suferit modificări esențiale din momentul negocierii și semnării AA (de ex. unele
acte ale UE din Anexa XVIII-A au fost abrogate și înlocuite de alte acte), BNM a ținut cont
în demersul de transpunere a normelor UE de
evoluțiile cadrului normativ al UE, asigurând, în
așa mod, procesul de armonizare dinamică. Cel
mai elocvent exemplu este implementarea cerințelor așa-numitului pachet UE CRD IV/CRR,
care cuprinde directiva UE și regulamentul UE
cu prevederi echivalente cerințelor internaționale Basel III. În Anexa XVIII-A sunt menționate directivele UE cu prevederi echivalente cerințelor Basel II, care, de fapt, au fost abrogate
o dată cu intrarea în vigoare în UE din 2013 a
pachetului CRD IV/CRR.
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– Care sunt restanțele ce țin de armonizarea
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene în materie financiar-bancară?
– La momentul actual nu sunt înregistrate
restanțe în ceea ce privește armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
aplicabilă serviciilor financiare, reglementate
de către BNM. Procesul de punere în aplicare
a tuturor actelor UE la care se face referință în
Acordul de Asociere pentru sectorul financiar-bancar a demarat, iar în unele cazuri implementarea integrală este în curs, deoarece anumite prevederi ale UE sunt destul de complexe
și necesită o implementare treptată și o perioadă de tranziție mai îndelungată decât cea
stabilită în Acordul de Asociere pentru sectorul
financiar autohton, din cauza nivelului modest
de dezvoltare a acestuia. Totodată, partenerii
UE în cadrul procesului de monitorizare și evaluare a respectării angajamentelor din Acordul
de Asociere au acceptat aceste extinderi de termene. De aceea, nu aș califica aceste perioade
care depășesc termenele stabilite în Acordul de
Asociere drept restanțe.
– Ați menționat despre așa-numitul pachet UE
CRD IV. În acest context, ați putea să ne oferiți
mai multe detalii despre aceste norme ale UE
și cum au fost transpuse în cadrul normativ al
țării noastre?
– Pachetul UE CRD IV / CRR cuprinde: Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea
prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor
de investiții, precum și Regulamentul (UE) nr.
575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții. Împreună, aceste 2 acte formează cadrul
UE care reglementează accesul la activitate,
cadrul de supraveghere și regulile prudențiale
aplicabile instituțiilor de credit și firmelor de
investiții. Cadrul respectiv conține cerințe prudențiale față de capitalul băncilor, iar aceste
cerințe sunt echivalente cu cele internaționale cunoscute cu denumirea generică cerințele
Basel III. Astfel, pe lângă condițiile de acces
pe piață a prestatorilor de servicii bancare,
acest set de acte al UE conține norme privind
formarea capitalului bancar, cerințe menite să
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îmbunătățească guvernanța corporativă bancară astfel încât să facă băncile capabile să
gestioneze adecvat și să se protejeze față de
o gamă mai extinsă de riscuri la care se expun
în cadrul activității lor. De asemenea, normele
UE stabilesc aplicarea de către autoritățile de
supraveghere a unei noi abordări de supraveghere bancară bazată pe risc.
În contextul angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere, BNM a beneficiat de asistență
tehnică în perioada 2015-2017 din partea UE
pentru transpunerea pachetului CRD IV/CRR.
Asistența a fost oferită de băncile centrale din
România și Olanda, prin intermediul proiectului
Twinning aferent consolidării capacității BNM în
domeniul reglementării și supravegherii. Având
acest sprijib, BNM a elaborat proiectul noii Legi
privind activitatea băncilor, care ulterior a fost
aprobată de Parlament și a intrat în vigoare la
1 ianuarie 2018. Datorită caracterului complex
al noii legi, dar și urmare recomandărilor partenerilor europeni, s-a decis aplicarea graduală
a anumitor prevederi din această lege. Astfel,
BNM a aprobat deja un pachet voluminos de
acte normative secundare care asigură această
tranziție treptată. O altă parte din cadrul normativ secundar este în proces de definitivare și
urmează a fi aprobat în conformitate cu calendarul elaborat de BNM în acest sens.
De asemenea, pentru validarea acțiunilor BNM
în ceea ce privește calitatea preluării normelor
UE în noua Lege privind activitatea băncilor,
BNM a solicitat de la Autoritatea Bancară Europeană (autoritatea UE responsabilă de elaborarea cadrului normativ la nivelul UE pentru
sectorul bancar) evaluarea regimului de confidențialitate din Republica Moldova aplicabil în
domeniul bancar, adică evaluarea prevederilor
conexe acestui aspect din noua lege. Astfel,
urmare a participării în exercițiul de evaluare,
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Autoritatea Bancară Europeană a apreciat prevederile din noua lege drept echivalente cu
cerințele UE aferente regimului de confidențialitate. Această evaluare pozitivă a permis includerea BNM în lista autorităților de supraveghere din statele care nu sunt membre ale UE, ale
căror regimuri de confidențialitate pot fi considerate echivalente celor aplicate în țările UE,
ceea ce facilitează schimbul de informații dintre BNM și autoritățile de supraveghere ale UE
care la fel este un angajament asumat în cadrul
AA. Merită de remarcat că Republica Moldova
este prima țară din Parteneriatul Estic care obține o astfel de apreciere din partea Autorității
Bancare Europene.
– Care sunt, în opinia Dvs. perspectivele și
impactul realizării angajamentelor din AA în
domeniile de competență ale BNM pentru întregul sistem bancar și economia națională a
Republicii Moldova?
– Precum am menționat deja, BNM a înregistrat și continuă să înregistreze progrese semnificative în ceea ce privește crearea unui cadru de reglementare compatibil cu cel al UE în
domeniul serviciilor financiare. De aceea, dacă
e să ne referim la perspectivele de continuare a implementării angajamentelor din Acordul
de Asociere, atunci acestea ar viza ca BNM să
asigure și mai departe punerea eficientă și calitativă în aplicare a noilor norme armonizate cu
cele ale UE prin activitățile sale de reglementare, supraveghere și monitorizare.
În ceea ce privește impactul implementării angajamentelor din AA, acesta se referă la crearea unui sector financiar-bancar solid, stabil,
sigur și atractiv pentru clienții săi și pentru toate categoriile de investitori, de care ar urma să
beneficieze cetățenii și economia națională în
ansamblu.
A dialogat
Angela SECRIERU
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Cadrul legal privind transpunerea
Acordului de Asociere în decembrie 2019
A) LEGE A PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Legea nr. 152 din 5 decembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană”, Monitorul Oficial nr. 367-377 din 13.12.2019.
B) ORDIN AL MINISTERULUI AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

Ordin nr. 190 din 7 august 2019 cu privire la aprobarea Ghidului pentru facilitarea implementării
Registrului național al emisiilor și al transferului de poluanți, Monitorul Oficial nr. 367-377 din
13.12.2019.
Transpune Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului, 91/689/CEE şi 96/61/CE din 18 Ianuarie 2006, Jurnalul Oficial a Uniunii Europene L 33/1.
C) ORDIN AL AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE

Ordin nr. 63/GEN. din 6 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Procedurii privind alocarea zonelor
temporar rezervate și zonelor temporar segregate (TRA/TSA) pentru activități ocazionale sau de
scurtă durată, Monitorul Oficial nr. 367-377 din 13.12.2019.
Transpune Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor
norme comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian.

Evenimente desfășurate în decembrie
2019 în relația Republica Moldova–UE
9 decembrie
În șapte localități din centrul țării vor fi realizate proiecte regionale de aprovizionare cu apă și/
sau canalizare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene
Proiecte de aprovizionare cu apă și/sau canalizare și eficiență energetică (EE) în clădirile publice vor
fi realizate șapte localități din regiunea de dezvoltare centru a țării vor fi realizate, având sprijinul
financiar al Uniunii Europene. Elaborarea documentației tehnice a fost posibilă grație suportului
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Uniunii Europene (UE), oferit prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei
(GIZ). Obiectivul general al proiectelor este de a spori accesul cetățenilor Republicii Moldova
la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în
clădirile publice.

13 decembrie
Secretariatul Comunității Energetice susține Republica Moldova pentru transpunerea acquisului comunitar pe domeniul energetic în legislația națională
La Chișinău s-a desfășurat cea de-a 17-a ședință a Consiliului Ministerial al Comunității Energetice
a Consiliului Ministerial a Comunității Energetice. Pe parcursul deținerii în 2019 a președinției
de către statul nostru, Comunitatea Energetică a realizat mai multe acțiuni ce țin de amendarea
Tratatului Comunității – tratat care a fost propus să fie ajustat la dinamica zilelor noastre și la
provocările de pe agenda tuturor Guvernelor vizate.
Janez Kopač, directorul Secretariatului Comunității Energetice, a menționat că Republica Moldova
va primi tot suportul necesar în vederea transpunerii acquis-ului comunitar pe domeniul energetic
în legislația națională.

13 decembrie
Uniunea Europeană va finanța șase proiecte de infrastructură în Regiunea de Dezvoltare Nord
Uniunea Europeană a finanțat elaborarea documentației tehnice a șase proiecte de infrastructură
în Regiunea de Dezvoltare Nord. Etapa de elaborare a documentației tehnice pentru cele șase
proiecte va fi urmată de o etapa de implementare a proiectelor prioritare pentru construcția
infrastructurii propriu-zise. Achizițiile de lucrări de construcție prin intermediul ADR Nord pentru
proiectele selectate este preconizată pentru luna ianuarie 2020. Elaborarea documentației
tehnice a fost posibilă datorită suportului Uniunii Europene (UE), oferit prin intermediul Agenției
de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Obiectivul general al proiectelor este de a spori
accesul cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare,
dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice.

IDIS “Viitorul” reprezintă o instituţie de cercetare,
instruire şi iniţiativă publică, care activează pe o serie
de domenii legate de: analiză economică, guvernare,
cercetare politică, planificare strategică şi management
al cunoştinţelor în Republica Moldova

Acest buletin informativ apare în cadrul
proiectului „Fact Checking of the Association Agreement Implementation” susținut
financiar de Ambasada Regatului Ţărilor
de Jos
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