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ACRONIME 

 

 

 

  

AA Acordul de Asociere dintre UE şi Republica Moldova 

AEÎ Asociaţii de Economii şi Împrumut 

AF Acces la Finanţare 

BIC Biroul(-le) Istoriilor de Credit 

BM Banca Mondială 

BNM Banca Naţională a Moldovei  

BNS Biroul Naţional de Statistică 

CNP Credite Neperformante 

CNPF Comisia Naţională a Pieţei Financiare 

CNSF Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară 

CSI Comunitatea Statelor Independente 

DLC Directoratul Liniei de Credit 

EAC Europa şi Asia Centrală 

EC Europa Centrală 

ECE Europa Centrală și de Est 

ESE Europa de Sud-Est 

FGDSB Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 

FIDA Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă 

FMI Fondul Monetar Internaţional 

FPAC Foaia de Parcurs pentru Ameliorarea Competitivităţii Republicii Moldova 

FPRP Foaia de Parcurs privind Agenda de Reforme Prioritare 

FSAP Programul de Evaluare a Stabilităţii Financiare (FMI) 

GM Guvernul Republicii Moldova 

HG Hotărâre de Guvern 

IFI Instituţie Financiară Internaţională 

IMM Întreprinderi Micro, Mici şi Mijlocii 

ISD Investiţii Străine Directe 

MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

MDL Leu Moldovenesc 

MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii 

MF Ministerul Finanţelor 

MIEPO Organizaţia pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exportului din 

Moldova PIB Produsul Intern Brut 

OCNB Organizații de creditare nebancare 

ODIMM Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Moldova 

RM Republica Moldova 

OMF Organizaţie de Microfinanţare 

SMF Sectorul de microfinanțare 

TVA Taxa pe valoare adăugată 

UE Uniunea Europeană 

UIP Unitate de Implementare a Proiectului 

VMS Valori mobiliare de stat 

ZLSAC Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 



6 

 

SUMAR EXECUTIV 

Accesul la finanţare (AF) reprezintă rezultatul unei interacţiuni complexe dintre diferitor 

factori, atât de natură endogenă (internă), cât şi exogenă (externă), în raport cu sectorul 

financiar, a tipului potrivit de infrastructură financiară şi a unui cadru legal şi regulator 

sănătos. Factorii de natură endogenă influenţează accesul la finanţare în două modalităţi: (i) 

prin intermediul diferitor elemente ale infrastructurii financiare, aşa ca birourile de credit, 

sistemele de plată şi înregistrare a valorilor mobiliare, mecanismele de garantare a depozitelor 

şi creditelor, registrele gajurilor, aranjamentele de rezoluţie bancară, dar şi prin intermediul 

cadrului legal şi regulator care să permită funcţionarea eficientă a pieţelor financiare şi a 

diferitor elemente de infrastructură financiară; (ii) prin intermediul practicilor diferitor 

instituţiilor financiare ca atare (bănci, organizaţii de microfinanţare, leasing, etc.). La rândul 

lor, factorii de natură exogenă influenţează accesul la finanţare prin intermediul condiţiilor 

macroeconomice, în care businessul şi instituţiile financiare operează: climatului investiţional 

şi de afaceri ce determină intensitatea activităţii economice şi dezvoltarea întreprinderilor; 

nivelului de integrare economică, ce influenţează dezvoltarea regională echilibrată, 

disponibilitatea infrastructurii şi eficienţa instituţiilor; calităţii justiţiei, ce determină aplicarea 

eficientă a legilor. Nu în ultimul rând, accesul la finanţare este influenţat de viteza şi calitatea 

reformelor menite să aducă în ordine toate aceste elemente. Studiul de faţă prezintă o analiză 

a tuturor elementelor respective în Moldova, cu scopul de a identifica constrângerile 

principale în calea AF.  

Constrângerile în accesul la finanţare din partea sectorului privat 

Creşterea economică în Moldova este una volatilă şi lentă din cauza mediului macroeconomic 

instabil (în special în ceea ce priveşte ratele dobânzilor şi cursul de schimb valutar), 

caracterului deschis al economiei, diversificării limitate a exporturilor şi mediului de afaceri 

nestimulator. Acestea au ca rezultat şocuri externe frecvente, cererea instabilă şi costurile 

înalte ce reduc veniturile şi câştigurile companiilor. Producţia internă este limitată de 

competitivitatea redusă a produselor locale, capacităţile restrânse şi în stagnare. Creşterea PIB 

se bazează, în principal, pe consumul privat alimentat de remitenţe, care expune economia la 

o serie de vulnerabilități, printre care, scăderea remitenţelor ce reduce consumul intern. 

Aceasta, la rândul său, rezultă în venituri şi câştiguri mai mici pentru companii şi în reducerea 

cererii pentru credite.  

Deficienţele mediului de afaceri (corupţia, justiţia ineficientă, instabilitatea politică şi a 

cadrului de reglementare a afacerilor, instituţiile birocratizate/ineficiente, reglementările 

împovărătoare, etc.) nu permit expansiunea rapidă a activităţilor de afaceri şi compensarea 

influenţelor negative cauzate de constrângerile menţionate. Ponderea înaltă a economiei 

tenebre, de asemenea, distorsionează competiţia, influenţează negativ veniturile/câştigurile 

businessului ce operează legal şi limitează expansiunea produselor financiare/de creditare. 

Numărul companiilor a crescut pe parcursul anilor, însă mărimea companiilor tinde să rămână 

mică. Businessul mic nu creşte în companii de mărime medie, iar motivul aparent se regăseşte 

în calitatea redusă a mediului de afaceri pentru businessul mediu (preluări ale afacerilor, 

protecţia slabă a investiţiilor, aplicarea ineficientă a legilor și cadrul de reglementare 

împovărător). Performanţa companiilor mari a fost mai înaltă, susţinută, în principal, de ISD, 

însă expansiunea de mai departe a acestora este limitată de climatul de afaceri predominant 

neatractiv. De asemenea, activitatea de afaceri în Moldova este foarte concentrată sub aspect 

geografic, cea mai mare parte a afacerilor fiind amplasate în Chişinău. Intensitatea redusă a 

activităţii economice în regiuni reduce stimulentele pentru creditori de a-şi extinde aria 

geografică de acoperire.  

Constrângerile de mai sus determină un „deficit” de companii bancabile. AF este constrâns, în 

continuare, de abilităţile limitate de management financiar şi planificare ale businessului. 

Acestea nu sunt susţinute, în măsură suficientă, de servicii de suport şi training disponibile 

pentru companiile în creştere, de integrare a firmelor în lanţurile valorice (LV), de 
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disponibilitate a produselor de creditare speciale adaptate LV şi practicilor acomodate de 

evaluare a riscului din partea creditorilor. Ratele reale ale dobânzilor, deşi comparabile cu 

ţările cu un nivel similar de dezvoltare, sunt înalte în comparaţie cu profiturile generate de 

către companii. Ratele înalte ale dobânzilor împiedică firmele să facă investiţii şi să-şi extindă 

afacerile, diminuând în acelaşi timp cererea de credite.  

AF pentru companiile agricole este limitat, suplimentar la constrângerile expuse mai sus, de 

percepţia creditorilor referitoare la riscul înalt al businessului agricol. Aceasta se traduce într-

un volum mai mic de credite acordate sectorului în comparaţie cu alte sectoare, rate mai înalte 

ale dobânzilor pentru credite şi cerinţe mai dure referitoare la acoperirea cu gaj. Performanţa 

companiilor agricole este mai volatilă şi mai imprevizibilă în comparaţie cu restul economiei. 

În acelaşi timp, câştigurile în agricultură sunt mai înalte. Totuşi, modelele nepotrivite de 

evaluare a riscurilor, cuplate cu lipsa sau insuficienţa instrumentelor relativ dezvoltate de 

facilitare (scheme atractive de garantare a creditelor, certificate de recoltă și de depòzit 

agricole, etc.) limitează expansiunea creditelor în sector. De asemenea, disponibilitatea 

fermierilor de a gaja pământul pentru a beneficia de finanţare este limitată din cauza evoluţiei 

lente a pieţei funciare. Cuplată cu preţurile mici pentru imobile în regiunile ţării şi cu lipsa 

unor pieţe secundare lichide pentru o mare parte din echipamentele depuse în gaj, aceasta 

constrânge în mod semnificativ disponibilitatea finanţării pentru agricultură. 

Constrângerile în AF din partea instituţiilor de creditare 

Sectorul bancar 

Situaţia sectorului bancar s-a înrăutăţit considerabil în ultimii ani, limitând semnificativ AF 

pentru clienţii băncilor. Intermedierea bancară este constrânsă de lipsa încrederii în bănci, 

activitatea economică slabă şi nivelul rudimentar de dezvoltare al sectorului bancar. Ratele 

înalte ale dobânzilor pentru VMS şi cursul de schimb valutar extrem de nestabil permit 

băncilor să câştige ușor profituri înalte, creându-le puţine stimulente să satisfacă necesităţile 

businessului mai mic, să dezvolte produse financiare sau să îmbunătăţească practicile de 

creditare. Sectorul bancar este extrem de concentrat, cele mai mari 3 bănci deținând 80% din 

toate creditele ca număr. Concentraţia înaltă bancară, de asemenea, exclude cea mai mare 

parte din companiile mici şi micro din aria de interes a băncilor. În comparaţie cu ţările din 

regiune, sectorul bancar moldovenesc se caracterizează printr-un nivel scăzut al ISD 

strategice. Acest fapt limitează nu doar competiţia, ci şi implementarea tehnologiilor noi, 

competenţelor mai avansate, produselor şi practicilor sănătoase de creditare şi de servicii 

bancare. Problemele legate de transparenţa proprietăţii şi guvernarea corporativă au 

determinat donatorii să excludă cele mai mari bănci din programele lor de finanţare, ceea ce a 

limitat substanţial accesul la finanţare pe termen lung şi mai ieftină pentru aproximativ 80% 

din debitorii băncilor. 

Evaluarea gajului şi practicile de creditare ale băncilor, bazate pe valori înalte şi foarte înalte 

ale raportului gaj/credit, rezultă în imposibilitatea businessului de a obţine finanţare 

suficientă. Cheltuielile de timp, costurile administrative și eforturile consumatoare de resurse 

pentru a pune împreună toate documentele cerute de creditori reprezintă, de asemenea, o 

constrângere importantă pentru AF. Băncile, de obicei, evită riscurile, în loc să le gestioneze 

pentru a maximiza profiturile. Aceasta este rezultatul reglementărilor rigide, practicilor 

neadecvate de evaluare a riscurilor și comportamentului, pe alocuri, ultra-conservator al 

băncilor. În consecință, băncile deseori supraestimează riscurile, utilizând cele mai pesimiste 

scenarii, sumând riscurile independente şi eşuând să calculeze factorii de diminuare a 

riscurilor. Aceasta, la fel, cauzează cerinţe dure faţă de gradul de acoperire cu gaj şi rate înalte 

ale dobânzilor la credite. 

Băncile sunt limitate în posibilitatea de a acorda credite pe termen lung atât de reglementările 

BNM, cât şi de deficitul de resurse pe termen lung. Cea mai mare parte a depozitelor băncilor 

(92%) sunt pe termen scurt (până la 1 an). Baza îngustă a investitorilor instituţionali şi 

subdezvoltarea pieţelor de capital şi de asigurări limitează disponibilitatea resurselor pe 
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termen lung. Volatilitatea mediului macroeconomic şi plafonul redus de garantare a 

depozitelor de către FGDSB (actual de 6.000 MDL, dar și cel de 20.000 MDL după 

01.01.2018), de asemenea, limitează plasarea pe termen lung a depozitelor în bănci. 

Formalităţile complexe de accesare a creditelor din bănci împiedică posibilitatea companiilor 

să planifice finanţarea afacerii şi să se încadreze în termenele de plată agreate cu 

furnizorii/clienţii, ceea ce implică la fel costuri suplimentare. La rândul lor, ratele înalte ale 

CNP în bănci nu permit reducerea costurilor de finanţare, scad eficienţa operaţională a 

băncilor şi împiedică realocarea resurselor pentru noi investiţii. 

Sectorul de microfinanţare 

În pofida creşterii relativ rapide, sectorul de microfinanţare (SMF) nu reprezintă, deocamdată, 

o alternativă viabilă creditării din partea băncilor pentru business şi, în mod particular, pentru 

businessul agricol. Estimativ, 83% din toate creditele OMF şi 53% din creditele AEÎ sunt 

pentru sectorul individual. Agricultura deţine respectiv până la 8% şi 42% din portofoliile 

totale de credite ale OMF şi AEÎ, care, la rândul lor, reprezintă doar 10,9% şi respectiv 1,5% 

din totalul portofoliului de credite al băncilor. În acelaşi timp, creditele corporative sunt 

concentrate, în principal, în câteva cele mai mari OMF. Înclinaţia către creditele de consum şi 

ipotecare ale SMF pare să fie determinată de riscul mai înalt perceput în relaţia cu creditarea 

corporativă şi de exercitarea mai uşoară a drepturilor de creditor în raport cu persoanele fizice. 

Chiar dacă OMF şi AEÎ sunt mai rapide şi mai flexibile în creditarea micro-întreprinderilor 

decât băncile, acestea sunt limitate în posibilitatea de a oferi un spectru mai larg de servicii 

(plăţi, acreditive, carduri de credit, etc.), ceea ce împiedică extinderea lor în sectorul 

corporativ.  

OMF şi AEÎ sunt, de asemenea, mai limitate decât băncile în posibilităţile lor de a acorda 

finanţare pe termen lung businessului. OMF nu au dreptul să colecteze depozite şi contează, 

în principal, pe liniile de creditare de la fondatorii lor şi de la IFI, care, la rândul lor, rareori 

sunt cu termen mai mare de 3-5 ani. În ceea ce priveşte AEÎ, doar cele ce deţin licenţă de 

categoria B şi C (ultimele deocamdată inexistente) pot colecta depozite; însă acestea sunt 

predominant pe termen scurt. Creditele OMF şi AEÎ sunt mai scumpe (cu 30-50%) decât cele 

ale băncilor, ceea ce le limitează expansiunea. Acest lucru este rezultatul costurilor mai înalte 

administrative şi operaţionale, precum şi a resurselor mai scumpe, dată fiind inaccesibilitatea 

depozitelor pentru OMF şi multe dintre AEÎ, capitalizarea mai mică a acestora în raport cu 

băncile şi, respectiv, dependenţa mai mare de împrumuturile de la alţi creditori instituţionali. 

În cazul OMF, cea mai mare parte a resurselor este în valută străină, ceea ce plasează costuri 

suplimentare semnificative asupra clienţilor. 

Sectorul de leasing 

Din punct de vedere statistic, leasingul reprezintă a treia opţiune de finanţare ca mărime în 

Moldova, după sectorul bancar şi de microfinanţare. Însă, 88% din piaţa de leasing este 

concentrată în autovehicule. Expansiunea leasingului în alte segmente de piaţă (şi, în 

particular, în cel al echipamentelor) este limitată, în principal, de lipsa unor pieţe secundare 

lichide pentru astfel de active. Ca şi în cazul sectoarelor bancare şi de microfinanţare, 

leasingul este predominant pe termen scurt (până la 3 ani) și mediu (între 3 și 5 ani), dată fiind 

disponibilitatea redusă a resurselor pe termen lung. Acoperirea regională, la fel, este foarte 

concentrată, 75% din totalul portofoliului de leasing fiind în Chișinău, din cauza cererii mai 

puternice şi a apropierii de pieţele secundare active. Deficitul de resurse la costuri mici şi 

prevalenţa lor în valută străină determină leasingul să fie scump. Înclinaţia spre leasingul de 

autovehicule este determinată, de asemenea, de regimul nefavorabil al TVA pentru leasingul 

echipamentelor și utilajelor. Mai mult ca atât, liniile de creditare concesionale, de care 

beneficiază băncile de la partenerii de dezvoltare, permit clienţilor acestora să procure bunuri 

şi echipamente fără TVA, ceea ce face achiziţionarea aceloraşi bunuri şi echipamente în 

leasing mai puţin atractivă. Mai mult, Legea subvenţionării în agricultură nu creează condiţii 

egale pentru companiile de leasing în raport cu alţi creditori. Regimul de deducere a 
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provizioanelor din baza fiscală şi de exercitare a dreptului de reposesie, de asemenea, nu 

creează condiţii egale pentru companiile de leasing în raport cu alte instituţii de credit.    

Cadrul regulator şi infrastructura financiară 

Cadrul regulator 

Reglementările bancare în Moldova corespund, iar sub unele aspecte, sunt chiar mai stricte 

decât normele prudenţiale Basel I, dat fiind mediul de afaceri mai volatil şi instabil. Cu toate 

acestea, criza recentă bancară, rezultată cu lichidarea a 3 bănci (BEM, Banca Socială și 

Unibank), a scos la iveală constrângeri serioase ce limitau posibilităţile BNM și CNPF de a 

reglementa şi supraveghea eficient piaţa bancară şi nebancară, inclusiv transparenţa 

acţionarilor şi guvernarea corporativă în bănci. Cadrul legal şi regulator pentru sectorul bancar 

şi nebancar este, în prezent, în proces de schimbări esenţiale, majoritatea dintre acestea menite 

să asigure stabilitatea sectorului financiar. Amendamentele sunt ghidate primordial de 

recomandările FMI. Cea mai mare parte dintre recomandările cu caracter imediat, ce se referă 

la restabilirea şi consolidarea autorităţii regulatorilor, au fost deja adoptate, însă persistă, 

deocamdată, îngrijorări în raport cu transparenţa structurii acţionarilor şi aplicarea 

reglementărilor îmbunătățite de guvernare corporativă în bănci. Legislaţia cu privire la 

redresarea şi rezoluţia băncilor a fost adoptată recent şi pusă deja în aplicare, însă crearea 

tuturor instrumentelor efective de redresare şi rezoluţie va dura, cel puţin, până în 2024. 

Memorandumul de politici economice și financiare cu FMI din 07 noiembrie 2016 prevede o 

nouă agendă de reformă de 3 ani, care vizează consolidarea, în continuare, a mediului de 

reglementare și supraveghere a instituțiilor financiare pentru a asigura stabilitatea financiară 

pe termen lung. 

OMF, în contrast cu băncile, nu sunt, deocamdată, reglementate. Cu excepţia normelor de 

provizionare în scop fiscal, nu există norme prudenţiale. Reglementările liberale par să fi 

favorizat creşterea rapidă a sectorului. Lipsa reglementărilor şi supravegherii pare a fi rezultat, 

în anumite cazuri, în practici de creditare neloiale faţă de clienţi. Un proiect de lege cu privire 

la OCNB prevede un grad mai înalt de reglementare şi supraveghere a sectorului de către 

CNPF, inclusiv introducerea normelor prudenţiale și a taxei de supraveghere. Totuşi, acesta 

comportă anumite riscuri de creștere a prețului produselor de împrumut și eliminare de pe 

piață a OMF mici și medii. 

Sectorul AEÎ este reglementat şi supravegheat îndeaproape de către CNPF, în contrast cu 

OMF, din cauza dreptului AEÎ cu licenţă B şi C de a atrage depuneri de economii de la 

membri. Cadrul legislativ şi regulator a fost amendat, în special după anul 2007 şi criza din 

2009,  inclusiv prin stabilirea reglementărilor prudenţiale şi non-prudenţiale, mecanismelor de 

suport şi stabilizare pentru AEÎ etc. Cu toate acestea, implementarea sa este deseori dificilă, 

mai ales în raport cu cele mai mici AEÎ.  

Sectorul de leasing, la fel, nu este, deocamdată, nici reglementat şi nici supravegheat. Ca şi în 

cazul OMF, acest lucru pare să fi facilitat creşterea rapidă a sectorului. Un alt proiect de lege 

referitor la modificarea Legii leasingului 59/2005 prevede reglementarea şi supravegherea 

companiilor de leasing de către CNPF, însă, ca şi în cazul OMF, acestea vor fi limitate și nu 

ridică îngrijorări deosebite din partea participanților sectorului, cu excepția introduceri taxei 

de supraveghere.   

Infrastructura financiară 

Primul BIC este funcţional din anul 2011. Totuşi, eficienţa acestuia este limitată de o serie de 

impedimente, printre care nivelul redus de acoperire sectorială şi numărul limitat de produse 

livrate creditorilor. Iniţiative de a obliga OMF şi companiile de asigurări să adere la BIC au 

fost elaborate cu suportul Corporației Financiare Internaționale, însă adoptarea lor a eşuat 

până în prezent, conform relatărilor, din cauza opoziţiei OMF mici, motivate de costurile 

interne înalte de conectare şi temerilor acestora, precum că informaţia pusă la dispoziția BIC 

ar putea fi utilizată de către concurenți pentru a le prelua clienţii.  
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AF este, în continuare, constrâns de lipsa unui mecanism eficient de garantare a creditelor. 

Unicul fond de garantare a creditelor funcțional în prezent (FGC al ODIMM) nu a reușit să 

aibă un impact sistemic asupra AF din cauza capitalizării mici şi a neajunsurilor de ordin 

conceptual în privinţa serviciilor acordate: nerecunoaşterea de către BNM a garanţiilor în scop 

de provizionare, lăsarea în afara schemelor de garantare a OMF, AEÎ și companiilor de 

leasing şi incertitudinile cu privire la disponibilitatea ODIMM de a plăti contra garanţiei 

emise. AF pare a fi influenţat negativ, de asemenea, de nivelul redus de garantare a 

depozitelor de către FGDSB. Actualul plafon de garantare de doar 6.000 MDL este prea mic 

pentru a spori încrederea în bănci şi a favoriza mai multe economii din partea populaţiei, în 

special pe termen lung. Majorarea acestuia, începând cu 01.01.2018, până la 20.000 MDL, la 

fel, nu are potențialul să sporească prea mult această încredere.  

Modificări semnificative au fost făcute în ultimii ani cadrului legal şi regulator cu privire la 

dreptul creditorilor şi regimul insolvabilității. În pofida îmbunătăţirilor, implementarea lor 

rămâne dificilă. Utilizarea gajului bunurilor mobile de către bănci este limitată nu doar de 

lipsa pieţelor secundare lichide pentru astfel de bunuri, ci şi de absenţa mecanismelor de 

asigurare a integrităţii acestora, precum şi de dificultăţile cu înregistrarea gajului. Exercitarea 

dreptului de gaj în judecată este împiedicată de numeroase posibilităţi pentru debitori de a 

tergiversa şi contesta procesul, chiar în cazul procedurilor simplificate (titluri executorii). De 

asemenea, creditorii invocă caracterul arbitrar al actului justiţiei, fie din cauza calificării joase 

a judecătorilor, fie, aparent, din motive de corupţie.  

Reformele în domeniul accesului la finanţare 

Reformele implementate şi cele ratate/întârziate 

Facilitarea AF este printre obiectivele principalelor documente de politici ale ţării.  Cu toate 

acestea, impactul acţiunilor prevăzute este deseori dificil de evaluat, fie din cauză că nu există 

indicatori de impact/rezultat cuantificabili stabiliţi, fie din cauză că respectivele acţiuni sunt 

definite foarte larg. Strategiile şi planurile existente se axează, în principal, pe activităţi şi 

procese şi nu pe rezultate. De asemenea, progresul în implementarea multor acţiuni este foarte 

lent.  

Determinarea internă pentru implementarea reformelor pare să fie destul de joasă. O mare 

parte din reformele în AF, în mod particular, cele pentru asigurarea stabilităţii sectorului 

financiar, îşi au originea în recomandările partenerilor de dezvoltare, însă implementarea lor a 

fost tergiversată. După criza bancară recentă, implementarea reformelor în sectorul financiar 

au servit ca și condiţii puse de majoritatea partenerilor de dezvoltare pentru a relua finanţarea 

externă a RM. În anul 2016, Parlamentul a adoptat 2 pachete principale de legi îndreptate spre 

consolidarea autorităţii BNM și CNPF de a aborda problema netransparenţei acţionarilor şi a 

calităţii  guvernării corporative în bănci. Cu toate acestea, este nevoie de eforturi suplimentare 

(în special, de implementare) pentru a asigura reglementarea şi supravegherea eficientă, dar şi 

stabilitatea sectorului financiar. 

Iniţiativele de bază privind îmbunătăţirea AF în agricultură includ un proiect de lege a 

creditului agricol şi crearea unui fond de garantare a creditelor agricole (promovate de 

MADRM), precum şi 2 programe propuse de MEI pentru susţinerea IMM productive din 

zonele rurale. Acestea nu au fost materializate din cauza constrângerilor financiare, a lipsei 

argumentării şi a elaborării eficiente a soluţiilor. Introducerea certificatelor de depozit pentru 

cereale în 2006 nu a avut un impact pozitiv asupra AF din cauza cadrului deficient de aplicare 

a legislaţiei referitoare la gajurile bunurilor mobile, comportamentului netransparent al 

businessului şi a conştientizării joase/stimulentelor insuficiente pentru utilizarea acestui 

instrument. O altă iniţiativă, care ar fi putut avea un impact semnificativ asupra îmbunătăţirii 

AF ieftină pentru agricultură - creditul polonez de 100 milioane EUR - nu s-a materializat așa 

cum a fost planificată inițial din cauza mecanismului de implementare prost conceput, 

disputelor dintre organizaţiile implementatoare, întârzierilor din motive operaţionale şi 

instabilității guvernamentale.  
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Lipsa progresului în reformarea justiţiei reprezintă o constrângere extrem de serioasă în calea 

implementării multor reforme, inclusiv a celor care ar putea facilita AF. Nivelul corupţiei în 

justiţie este perceput ca fiind unul extrem de înalt, iar agenţii economici se plâng de lipsa 

justiţiei imparţiale şi previzibile. Acest lucru face ca creditorii să fie selectivi şi conservativi 

în acceptarea şi evaluarea gajului. Chiar dacă împuternicirile autorităţilor de reglementare au 

fost, în mare parte, restabilite şi consolidate, riscurile persistă atâta timp, cât justiţia rămâne 

vulnerabilă la corupţie și, aparent, la interese politice şi de grup versate. 

Reformele în derulare 

Eforturile de reformă ale BNM au fost îndreptate primordial la consolidarea cadrului de 

reglementare şi supraveghere, îmbunătăţirea guvernării corporative şi asigurarea transparenţei 

acţionarilor. În pofida modificărilor de ordin legal şi regulator, există încă provocări majore în 

atingerea unei transparenţe veritabile a acţionarilor şi a unei guvernări corporative mai bune în 

mai multe bănci. BNM a început, de asemenea, implementarea abordării standard pentru 

riscul de credit, de piaţă şi operaţional în cadrul acordului Basel III. Normele Basel III au 

potenţialul să influenţeze pozitiv stabilitatea financiară a sectorului. Pe de altă parte, AF ar 

putea fi constrâns simțitor de cerinţele noi, mai dure, de capital şi lichiditate faţă de bănci. 

Sectoarele de microfinanţare şi leasing vor fi, de asemenea, supuse schimbărilor legislative, în 

cazul aprobării proiectului de lege cu privire la OCNB și proiectului de modificare a Legii 

leasingului 59/2005. Adoptarea ambelor proiecte de legi a fost tergiversată foarte mult, 

acestea aşteptând aprobarea din anul 2012. O altă iniţiativă amânată o reprezintă proiectul 

legii cu privire la fondurile facultative de pensii, elaborat de către CNPF ca parte a 

angajamentelor asumate în cadrul AA. Proiectul legii privind fondurile cu capital de risc 

(FCR), elaborat de către MEI, reprezintă o altă acţiune de reformă, rezultată din 

angajamentele AA. Cea mai mare constrângere pentru apariţia FCR în Moldova, însă, pare să 

fie nu lipsa unei legi consacrate, ci condiţiile complexe şi împovărătoare de desfăşurare a 

afacerilor, posibilităţile limitate de intrare şi lichidare a investiţiilor, care creează puţine 

stimulente pentru capitalurile potenţiale de risc, dar şi lipsa sistemelor interne de investitori 

instituţionali, subdezvoltarea pieței de capital. Pentru sectorul AEÎ, schimbările majore prevăd 

crearea unui fond de garantare a economiilor, lărgirea spectrului de servicii acordate de AEÎ, 

dreptul instituirii de către CNPF a administrării speciale în AEÎ, a delegării anumitor 

împuterniciri de supraveghere către Asociaţia centrală a AEÎ, reglementarea funcţiilor de 

control intern şi management al riscurilor în cadrul AEÎ. 

Eforturile de reformă ale partenerilor de dezvoltare 

Din cauza vulnerabilităţii modelului de creştere economică, Moldova contează foarte mult pe 

asistenţa din partea donatorilor externi. După 2014 însă, asistenţa pentru dezvoltare s-a redus 

brusc din cauza devierii şi încetinirii agendei de reforme, instabilităţii politice şi furtului din 

sectorul bancar. Majoritatea donatorilor şi-au revizuit strategiile. Suportul bugetar a fost 

stopat completamente în 2015-2016. Alocarea fondurilor pentru instituţiile financiare a fost 

limitată, în principal, la 2 subsidiare ale băncilor străine şi la câteva bănci/OMF/companii de 

leasing cu capital străin. În schimb, banii au fost redirecţionaţi, în cea mai mare parte, către 

proiecte de infrastructură publică, finanţarea directă a sectorului privat sau reformarea 

climatului de afaceri.   

Eforturile partenerilor de dezvoltare ţintesc unele dintre constrângerile în AF identificate în 

prezentul Studiu. Acestea se referă la anumite deficienţe din cadrul de reglementare al 

afacerilor, sporirea competitivităţii agriculturii, consolidarea cadrului regulator şi a 

infrastructurii financiare etc. Unele dintre activităţile donatorilor se pot însă suprapune şi se 

pare că nu există o coordonare suficientă între diferiţi donatori. De asemenea, majoritatea 

donatorilor preferă să creeze UIP proprii. Acest lucru poate conduce la utilizarea mai puţin 

eficientă a fondurilor disponibile în beneficiul Republicii Moldova şi la coordonarea sub 

nivelul așteptărilor a programelor de asistenţă. În acelaşi timp, nu există niciun mecanism 
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eficient de implementare a asistenţei la nivelul GM în domeniul AF, ceea ce a împiedicat 

implementarea unor proiecte cu impact potenţial mare asupra facilitării AF. 

  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA 1. ANALIZA 
CONSTRÂNGERILOR ÎN ACCESUL LA 

FINANŢARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

1. INTRODUCERE 

 

1. Accesul la finanţare (AF) a fost dintotdeauna printre provocările majore pentru 

impulsionarea activităţii de afaceri în Moldova şi propulsarea creşterii economice. În pofida 

recunoaşterii de către toate guvernele a importanţei problemei şi includerii sale printre 

priorităţile de top ale principalelor strategii şi programe guvernamentale, AF a fost identificată 

constant de către reprezentanţii sectorului privat, drept una dintre constrângerile de bază care 

le împiedică dezvoltarea şi creşterea, fapt confirmat şi de poziţia ţării în clasamentele 

internaţionale referitoare la uşurinţa accesului la finanţare. AF este rezultatul unei interacţiuni 

complexe a diferitor factori, atât de natură endogenă, cât şi exogenă în raport cu sectorul 

financiar, a tipului potrivit de infrastructură financiară, a unui cadru legal şi regulator sănătos 

şi răspunsului potrivit din partea guvernelor sub forma reformelor şi măsurilor corective de 

remediere a disfuncţiilor inerente de piaţă, legale şi de reglementare. AF nu reprezintă o 

problemă doar pentru  businessul din Moldova. Literatura specializată internaţională abundă 

de studii şi cercetări referitoare la deficitul de finanţare. Chiar dacă se recunoaşte că problema 

respectivă este una comună tuturor economiilor, inclusiv celor mai dezvoltate, este unanim 

acceptat faptul că obstacolul respectiv este mai acut pentru ţările în tranziţie şi în curs de 

dezvoltare. 

2. Printre motivele acestei situații se numără deficiențele mai severe în elementele care 

influențează AF, infrastructura financiară mai puțin dezvoltată, cadrul legislativ și de 

reglementare mai deficient și acțiunile mai puțin eficiente de reformă. În special, instituțiile 

financiare din țările mai puțin dezvoltate nu au suficiente stimulente pentru a opera în 

segmente de piață mai mici, inclusiv în sectorul IMM. Antreprenorii au tendința de a evita 

reglementările și taxele în sectorul formal, activând în totalitate sau parțial, în sectorul 

informal. De asemenea, guvernele țărilor respective nu dispun întotdeauna de capacități 

administrative suficiente pentru a pune în aplicare în mod eficient legile și reglementările
1
. 

Numeroși donatori le-au asistat pentru a depăși deficienţele de piață și instituționale. 

Reformele economice principale în Moldova, de asemenea, au fost realizate cu sprijinul 

partenerilor de dezvoltare. De la începutul independenței, donatorii s-au angajat să aloce mai 

mult de 4,8 miliarde EUR pentru Moldova. Tragerile s-au ridicat la mai mult de 2,5 miliarde 

EUR, în cca. 2000 de activități
2
, inclusiv în facilitarea AF. In pofida acestor eforturi, AF 

continuă să fie citată printre cele mai stringente constrângeri în dezvoltarea sectorului privat 

din Moldova. 

3.  În conformitate cu argumentele de mai sus, partea I din prezentul Studiu își propune să 

ofere o imagine de ansamblu clară și completă a stadiului actual al AF, subliniind 

constrângerile directe și indirecte, cu accent dominant pe agricultură. În plus, partea a II-a 

Studiului conține un Plan de Acțiuni cu acțiuni detaliate și recomandări specifice pe termen 

scurt (1-3 ani), mediu (3-5 ani) și lung (mai mult de 5 ani) pentru a atenua constrângerile 

existente în AF, părțile interesate-cheie care urmează să fie implicate în aceste acțiuni, 

acordând o atenție deosebită acțiunilor care vizează constrângerile în AF pentru agricultură.  

4. Sectoarele avute în vedere de Studiul de faţă sunt, în principal, cel bancar, de 

microfinanțare și leasing. Studiul prezintă analiza și recomandări, în conformitate cu termenii 

de referință și feedback-ul Fondului de Dezvoltare Durabilă (FDD) Moldova. Nu fiecare 

paragraf susține un argument distinct; de multe ori o idee este susținută de mai multe 

paragrafe. Conform acestora, subiectele de bază acoperite de al 2-lea capitol al studiului sunt 

constrângerile în AF pentru sectorul privat, cu accent pe constrângerile pentru agricultură. Al 

3-lea capitol vizează constrângerile în AF din partea instituțiilor de credit (în sectorul bancar, 

                                                 
1 Financing Technology Entrepreneurs & SMEs in Developing Countries: Challenges and Opportunities, the WB, 2008. 
2 http://amp.gov.md/portal/, vizitat pe data de 14 iulie 2017. 

http://amp.gov.md/portal/
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microfinanțare și leasing). Al 4-lea capitol evaluează cadrul de reglementare în domeniul 

bancar, nebancar și infrastructura financiară, cu scopul de a identifica potențialele 

impedimente în aceste domenii. Eforturile guvernului și ale partenerilor de dezvoltare, legate 

de reformele de politici, care vizează facilitarea AF, reformele implementate, precum și cele 

eșuate/întârziate, dar şi reformele în curs de derulare sunt relevate în continuare, în capitolul 

al 5-lea. Fiecare capitol se încheie cu un compartiment cu ”concluzii”, care rezumă 

principalele idei ale capitolului respectiv. Capitolul 6 face o sinteză a concluziilor și 

constrângerilor identificate. În cele din urmă, partea II a studiului conține un plan de acțiuni 

recomandat decidenților pentru implementare, care ar permite un nivel mai bun de AF, 

inclusiv în agricultură. Concluziile și recomandările studiului pot fi utilizate de către FDD 

Moldova în planificarea și punerea în aplicare a activităților ulterioare în cadrul componentei 

de AF, în coordonarea eforturilor cu alți donatori și mobilizarea de resurse pentru acest scop. 

De asemenea, concluziile și recomandările studiului pot servi drept un punct de plecare pentru 

eforturile coordonate mai largi ale comunității donatorilor în cadrul componentei de AF a 

asistenței pentru Moldova. Pentru comoditatea cititorilor, secţiunile "concluzii" și capitolul 

"concluzii generale", dar și "sumarul executiv" rezumă principalele idei / argumente susținute 

de paragrafe distincte. Studiul a fost realizat în baza unei cercetări ample proprii realizare în 

perioada iunie - septembrie 2016, care a inclus o serie de interviuri în profunzime cu părțile 

interesate din domeniul AF (vezi compartimentul ”Lista celor intervievați” la sfârșitul 

studiului) și actualizat în baza feedback-ului FDD Moldova și a părților interesate din 

sectoarele vizate, in cadrul unui amplu proces de consultări publice în perioada mai – iulie 

2017. În absența măsurărilor specializate de încredere la nivelul țării, acest studiu evaluează 

constrângerile în AF predominant în baza identificării lacunelor de piață și de politici, dar și 

în baza datelor din cercetările disponibile, în special din  baza de date a BM, Enterprise 

Surveys ș.a. 
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2. CONSTRÂNGERILE ÎN SECTORUL PRIVAT 

 

2.1. Privire de ansamblu asupra sectorului privat 

Condiţiile macroeconomice volatile şi mediul de afaceri nefavorabil 

5. Indicatorul agregat care redă cel mai bine dimensiunea și rolul sectorului privat în 

economia unei țări, este contribuția sa la produsului intern brut (PIB). După obținerea 

independenței în 1991, Moldova a suferit una dintre cele mai mari pierderi ale capacității de 

producție printre economiile în tranziție, cu un declin de 65% din PIB pe o durată de aproape 

zece ani, între 1991 și 1999. Criza a dus la înrăutățirea dramatică a condițiilor de viață și a 

determinat exodul populației apte de muncă peste hotare. Moldova a intrat pe făgaşul creșterii 

numai după anul 2000, PIB-ul crescând până în 2016 în medie cu aproximativ 4,6% pe an. În 

timp ce această rată de creștere poate părea destul de mare, de fapt, ea este mai mică decât 

creșterea medie în aceeași perioadă din țările similare cu venituri mai jos de medie, în 

conformitate cu clasificarea BM (5,8%)
3
. Acest lucru înseamnă că, după intrarea în tranziție 

ca una dintre cele mai sărace țări din zona sa geografică și după ce s-a confruntat cu o scădere 

a PIB-ului timp de un deceniu, Moldova a stagnat pentru încă un deceniu și jumătate, chiar și 

în ceea ce privește convergenţa la nivelul de dezvoltare al țărilor similare relativ sărace
4
. Nu e 

surprinzător faptul că Moldova are încă cel mai mic PIB pe cap de locuitor din Europa. 

6. Creșterea economică, inflația și cursul de schimb au fost foarte volatile de-a lungul 

anilor. De asemenea, condițiile de desfăşurare a afacerilor, cu toate că s-au îmbunătățit 

comparativ cu acum 10-20 de ani, rămân imprevizibile. Corupția, instabilitatea politicilor, 

instabilitatea guvernului și ineficiența birocrației guvernamentale sunt printre cei mai 

problematici factori  pentru derularea afacerilor în Moldova, deopotrivă cu problematica 

accesului la finanțare,  inflația înaltă, oferta inadecvată de infrastructură și forță de muncă, 

potrivit ultimilor 2 Indici ai Competitivității Globale (2016-2017 și 2017-2018). O inflaţie mai 

mare (ca reflectare a lipsei de stabilitate macroeconomică), corupția, instabilitatea politică și 

birocrația ineficientă sunt, de obicei, asociate cu un nivel mai scăzut al activității de afaceri şi 

de investiții, ceea ce afectează creșterea pe termen lung. Ultimul sondaj al BM Enterprise 

Surveys 2013, de asemenea, plasează corupția (1) și instabilitatea politică (2) înaintea 

problemei calității forței de muncă (3) și a accesului la finanțare (4). Migrarea substanțială 

peste hotare face ca țara să fie dependentă de remitențe, care reprezintă o sursă majoră de 

finanțare externă și o afacere importantă pentru băncile comerciale, dar și o opţiune de 

finanțare pentru întreprinderile mici și cele familiale. În același timp, migrația denaturează 

piața locală a muncii și determină deficitul de forţă de muncă în anumite categorii 

ocupaţionale. Deficienţele climatului de afaceri sunt reflectate în poziția generală joasă a țării 

în clasamentele internaționale ale calităţii mediului de afaceri și competitivității: în prezent, 

Moldova ocupă locul 44 în Raportul Doing Business 2017 și locul 89 în Indicele 

Competitivității Globale 2017-2018. Calitatea dimensiunilor de guvernare este, de asemenea, 

mult sub media țărilor similare din EAC (anexa 1). Cel mai important, acestea afectează 

intensitatea activității economice și atractivitatea economiei pentru ISD. 

7. Un studiu al Băncii Mondiale
5
 a adus dovezi cantitative ale impactului negativ al 

mediului nefavorabil de reglementare și de afaceri, asupra firmelor. Acesta a concluzionat, că 

procedurile vamale şi de acordare a licenţelor de import îndelungate au un impact negativ 

asupra productivității firmelor. Fiecare zi de aşteptare pentru devamare este asociată cu o 

pierdere de productivitate de 0,5%. Mai mult de atât, corupția are, de asemenea, un efect 

negativ asupra performanței firmelor și a productivității. Firmele din Moldova, care au utilizat 

                                                 
3 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart, vizitat pe 24 iulie 2016. 
4 Strategia Naţională pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor 2016-2020. 
5 Moldova Trade Study, the World Bank, December 2015. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart
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plăți neoficiale și cadouri pentru a grăbi procedurile vamale și în instanţele de judecată, au 

fost cu 6-7% mai puțin productive decât omologii lor. Costul mitei pentru a obține licențe, pe 

de altă parte, este de asemenea foarte mare. Firmele, care s-au bazat pe mită pentru a obţine 

licențe au fost cu 50% mai puțin productive decât omologii lor. Alte aspecte legate de 

guvernare, potrivit studiului, cum ar fi funcționarea instanțelor de judecată și instabilitatea 

politică, afectează în mod negativ performanța firmelor. Acele firme din Moldova, care 

percep funcționarea instanțelor de judecată ca un obstacol major, sunt cu 15% mai puțin 

productive.   

8. In pofida reducerii cu mai mult de 2 ori în dimensiune, sectorul agricol rămâne încă 

unul dintre cei mai importanți piloni ai economiei - circa 12% din PIB-ul țării și 34% din forța 

de muncă angajată. Ponderea agriculturii crește în mod substanțial (până la 17-20%) din PIB, 

în cazul în care includem sectoarele de procesare a produselor alimentare afiliate. Industria 

este destul de mică și bazată îngust pe producția de bunuri cu valoare adăugată mică, în cea 

mai mare parte produse alimentare prelucrate, textile și îmbrăcăminte, sticlă și materiale de 

construcții. Ca pondere în PIB, industria deţine circa 15% și toate serviciile - 59% (din care de 

vânzare cu amănuntul și cu ridicata - 14% și servicii publice - 14%). Volatilitatea înaltă a 

veniturilor din agricultură, determinată de condițiile meteorologice nefavorabile sau de 

exporturile extrem de nestabile, a determinat reducerea substanțială a rentabilităţii și scăderea 

cererii pentru credite (vezi secţiunea 2.3 „Accesul la finanțare în agricultură” mai jos). Pe 

latura de cheltuieli, creșterea PIB-ului după anul 2000 s-a bazat, în principal, pe consumul 

final, din care aproximativ 90% - consumul privat. Investițiile au fost destul de mici și s-au 

redus și mai mult după criza regională din 2009. Acestea nu au mai revenit la nivelul de 

dinaintea crizei, ceea ce indică asupra stagnării capacităților de producție internă (figura 1). 

Figura 1: Contribuţia elementelor de cheltuieli la formarea PIB şi evoluţia PIB, % 

 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică (BNS). 

9. Creșterea economică și stabilitatea financiară în Moldova sunt puternic dependente de 

afluxul de remitențe de la lucrătorii migranți și consumul generat de acesta (remitențele de la 

muncitorii moldoveni de peste hotare au reprezentat în medie 20% din PIB în ultimii 16 ani). 
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ISD sunt limitate
6
, la fel ca investițiile din surse interne. Constrânsă de capacitățile de 

producție interne limitate și mediul de afaceri nefavorabil, cererea internă a fost satisfăcută, în 

principal, din importurile de bunuri și servicii. Economia țării este, prin urmare, relativ mică 

și deschisă, cu importurile de bunuri și servicii depășind exporturile în proporţie de 2:1
7
. 

Acest dezechilibru în creșterea economică, bazat pe consumul alimentat de remitențe, expune 

economia la o serie de vulnerabilități, făcând-o nesustenabilă pe termen mediu și lung fără 

schimbarea modelului actual de creștere economică. Fluctuațiile remitențelor și a condițiilor 

de piață pentru exporturi au un impact puternic asupra veniturilor și a câștigurilor 

companiilor. Această dependență a fost vizibilă mai ales în perioadele de criză financiară și 

economică globală/regională. Astfel, remitențele s-au redus cu 29% în 2009, 30%  în 2015 și 

4% în 2016 pe valul crizei economice globale și a celei din Rusia, în timp ce PIB s-a 

contractat cu 6,0% în 2009 și cu 0,5% în 2015, afectând performanța companiilor. Cota 

remitențelor în PIB s-a redus până la 16% în 2016 (figura 2), afectând în mod negativ cererea 

internă. 

Figura 2: Evoluţia exporturilor, remitenţelor şi a ponderii lor în PIB, 2000-2016, % 

 
Sursa: BNS şi Banca Mondială. 

10. Dependența companiilor de câteva piețe de export, de asemenea, le face vulnerabile la 

schimbările cererii și barierele comerciale. Cota Rusiei în exporturile moldovenești a 

reprezentat 1/3 în 2005, dar a scăzut la 11% în 2016, în principal din cauza barierelor 

netarifare impuse de această țară în anii 2006-2007 și începând cu 2013 produselor vinicole și 

agro-alimentare din Moldova. Aceleași crize financiare globale și regionale din 2009 și 2012 

au determinat contractarea exportului cu 19% și 2% corespunzător, urmată de scăderea în 

continuare a exporturilor în 2014 și 2015 (cu 4% și 16%) din cauza embargourilor Rusiei 

împotriva vinului și produselor agroalimentare, dar și a recesiunii economice a acestei țări în 

2015 (figura 2). Toate aceste evenimente au afectat în mod negativ veniturile și câștigurile 

                                                 
6 Conform Strategiei Naţionale pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor 2016-2020, afluxul net de ISD per 

capita în 2005-2014 a fost de doar 87 USD, cel mai mic printre ţările din regiune. Dat fiind deficitul şi costul înalt al 

capitalului intern, un astfel de nivel redus al ISD subminează şi mai mult competitivitatea şi dezvoltarea durabilă a ţării. 
7 În conformitate cu datele BM, cota exporturilor Moldovei în PIB de 43% este comparabilă cu media pentru ţările EAC, în 

timp ce cota importului în PIB (74%) este de aproape 2 ori mai mare decât cea a ţărilor similare din regiunea EAC. 

2% 20% 
14% 

23% 25% 11% 

-4% 

28% 19% 

-19% 

20% 44% 

-2% 

12% 

-4% -16% 

4% 

71% 

39% 

20% 

25% 

33% 

62% 

25% 

43% 
36% 

-29% 

5% 

16% 

4% 
8% 

0% 

-30% 

-4% 

37% 38% 39% 40% 38% 

37% 31% 30% 
26% 

24% 
27% 

32% 30% 30% 29% 30% 30% 

12% 
14% 15% 16% 16% 

23% 
25% 

28% 27% 

22% 21% 21% 21% 20% 20% 
17% 16% 

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cresterea
exporturilor

Cresterea
remitentelor

Export/PIB

Remitente/PIB



19 

 

companiilor, diminuând cererea de credite și capacitatea de rambursare pentru creditele 

contractate mai înainte. Competitivitatea redusă a produselor moldovenești împiedică 

reorientarea lor rapidă pe alte piețe de export, chiar și după eliminarea barierelor tarifare și 

netarifare de către UE în cadrul AA în septembrie 2014. Şocurile externe şi cererea redusă de 

bunuri autohtone a determinat micșorarea ponderii exportului în PIB de la o medie de mai 

mult de 51% în 2000-2005 la mai puțin de 43% în 2014-2016
8
. 

11. Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020” (în continuare – SND) recunoaște 

caracterul nesustenabil al modelului de creștere economică actual. Un aspect central al SND 

se referă la necesitatea înlocuirii modelului actual, bazat pe consumul privat alimentat de 

remitențe, cu unul mai dinamic, bazat pe investiții și pe export. SND a identificat 8 priorități 

naționale, printre care și îmbunătățirea accesului la finanțare și a climatului de afaceri. SND 

recunoaște lipsa de încredere din partea companiilor și a populației în bănci, sentiment ce 

inhibă economiile și împiedică băncile să-și îndeplinească în mod eficient principala funcție - 

cea de intermediere financiară. Îmbunătățirea climatului de afaceri, creșterea investițiilor 

publice în infrastructura fizică și a competitivităţii sectorului agro-businessului, creşterea 

calității educației și a sistemului judiciar sunt alți 5 piloni majori ai SND pentru impulsionarea 

activității de afaceri și prosperitatea țării. Progresul înregistrat este, însă, foarte lent sau chiar 

negativ (vezi capitolul „reformele în derulare”). Pe lângă stagnarea investițiilor și exporturile 

în scădere, așa cum am arătat mai sus, există relativ puține companii exportatoare sau gata de 

export, așa cum a demonstrat un studiu de segmentare a IMM al Băncii Mondiale, în pofida 

faptului că Moldova urmărește o creștere "orientată spre export"
9
. 

Mediul pentru IMM advers 

12. Cu toate că numărul companiilor înregistrate a crescut aproape în mod constant de-a 

lungul anilor (de la 33,1 mii în 2005 până la 51,2 mii în 2015), vânzările și îndeosebi, 

profiturile, s-au dovedit volatile (figura 3). Şocurile externe frecvente au redus cifra de afaceri 

și profiturile companiilor, făcând planificarea pe termen lung și chiar mediu o sarcină dificil 

de realizat pentru business. De asemenea, trebuie ținut cont de faptul că numărul real de 

companii active este mai mic decât cel înregistrat. Dintre firmele înregistrate, circa 1/3 nu au 

raportat vânzări. Acest lucru poate indica asupra ponderii ridicate a economiei tenebre (40% 

din economia țării, potrivit Raportului Naţional de Dezvoltare Umană 2014 al PNUD). 

Profitul companiilor s-a redus drastic în 2012 (mai mult de 3 ori). În pofida faptului, că 

economia a recuperat ulterior, câştigurile au rămas mici în următorii 2 ani, în contrast cu 

episodul similar din 2009, când profitul companiilor a revenit la nivelurile de dinaintea crizei 

imediat după 2009. Această situație poate fi o mărturie a înrăutățirii mediului de operare, a 

sensibilității ridicate a mediului de afaceri la volatilitatea cursului de schimb, în situația în 

care leul s-a depreciat semnificativ în 2013-2015, precum și a dificultăților în identificarea de 

piețe alternative de export după închiderea pieței ruse pentru o gama larga de produse 

agroalimentare, care reprezintă cca 40% din totalul exporturilor. În timp ce cifra de afaceri a 

crescut cu o rată medie anuală de 12% din 2005 până în 2015, marja medie de profit brut a 

fost de doar 4,3%, scăzând la un nivel marginal de 1,2% în 2015. Datele BNS sugerează că 

aproape jumătate (49%) din firme au raportat pierderi nete anuale în 2010-2015. Acest 

procent este mai mare pentru întreprinderile micro și mici: 54% pentru companiile micro și 

36% pentru cele mici în comparație cu 33% pentru întreprinderile medii si mari. 

 

 

 

                                                 
8 Datele BM de pe: http://data.worldbank.org/ . 
9  “Studiul privind segmentarea IMM” al BM din 2015 a estimat că doar cca. 100 de companii sunt gata de export, în timp ce 

200-300 sunt aproape de a exporta, dintr-o populaţie de cca. 35 mii IMM active. 

http://data.worldbank.org/
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Figura 3: Numărul companiilor înregistrate, vânzările şi profitul, 2005-2015 

 
Sursa: BNS. 

13. Ineficiența cadrului de reglementare - care face ca costurile de operare a businessului să 

crească, afectând profitabilitatea și competitivitatea companiilor - poate fi o altă cauză a 

faptului că companiile nu cresc sau se dezvoltă lent. După indicele libertății economice în 

anul 2017, Moldova se situa pe locul 110 din 180 de țări, fiind plasată în categoria țărilor 

preponderent non-libere
10

. Autorii cercetării menționează că persistența birocrației și lipsa de 

transparență deseori conduc la faptul, că costurile de creare și operare a companiilor private 

sunt mari, iar mediul - împovărător. Normele referitoare la relațiile de muncă sunt rigide, 

costurile non-salariale de angajare - înalte, iar restricțiile referitoare la orele de muncă rămân 

inflexibile. Și acestea nu sunt singurele exemple de norme împovărătoare pentru business. Din 

cauza procesului deseori netransparent de luare a deciziilor, care nu respectă regulile de 

evaluare ex-ante a impactului de reglementare, cadrul de reglementare abundă de norme 

”nocive” și împovărătoare pentru business. 

14. Nevoile financiare și produsele de creditare disponibile pentru sectorul privat pot varia 

în funcție de proprietate, mărimea și tipul de activitate economică. În ceea ce privește 

mărimea, economia Moldovei este dominată de întreprinderile mici și mijlocii (IMM), care 

rareori utilizează băncile pentru finanțarea investițiilor, cu excepția liniilor speciale de credit 

pentru IMM-uri
11

. Ponderea IMM în numărul total de întreprinderi a rămas constant peste 

97% în ultimii 6 ani (figura 4). Cu toate acestea, contribuția lor la ocuparea forței de muncă și 

cifra de afaceri totală a scăzut: 55% în 2015 vs. 59% în 2010 pentru ocuparea forței de muncă 

şi 31% în 2015, comparativ cu 37% în 2010 pentru cifra de afaceri. Faptul că ponderea IMM 

în ocuparea totală a forței de muncă și cifra de afaceri a scăzut, în timp ce ponderea în 

numărul total de companii a rămas constant, este un indicator al deteriorării mediului de 

afaceri și operațional pentru IMM-uri. Pe forme de proprietate, 89% din numărul total de 

firme înregistrate în Moldova sunt private locale, 5% sunt proprietate străină, 4% - proprietate 

mixtă (străină și locală) și 2% - proprietate publică. Companiile private locale contribuie cu 

60% la totalul ocupării forței de muncă și a vânzărilor, companiile străine – cu 8% și 15% 

corespunzător, întreprinderile publice – cu 24% și 10%. Cu toate acestea, interviurile cu 

                                                 
10 Index of Economic Freedom 2017, Heritage Foundation. 
11 Gábor Hunya, Jan Mládek and Josef Pöschl: Private Sector and Financial Markets Development in the Republic of 

Moldova, the Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), 2008.  
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părțile interesate sugerează că investitorii străini nu se bazează pe finanțarea locală; aceştia îşi 

finanțează investiții din străinătate, prin intermediul profiturilor nedistribuite sau direct de la 

IFI. 

Figura 4: Cota IMM în numărul total de companii, ocuparea forţei de muncă şi vânzări 

 
Sursa: BNS. 

15. Motivul pentru scăderea ponderii IMM în totalul ocupării forței de muncă și cifra de 

afaceri pare să se regăsească în obstacolele ce persistă în calea creșterii – datele statistice 

oficiale arată că companiile mici nu cresc în companii mijlocii. Creșterea firmelor pare să se 

oprească la nivelul celor mici. Intr-adevăr, numărul companiilor micro a crescut, în medie, cu 

aproape 5% pe an în perioada 2006-2015, cu 2,7% ca ocupare a forței de muncă și cu 10,5% 

ca și cifră de afaceri, iar această creștere s-a tradus într-o creștere a companiilor mici în medie 

cu 4,6% anual ca număr, 1,0% - ocupare a forței de muncă și 9,0% - cifră de afaceri (figura 

5). În același timp, numărul companiilor mijlocii a scăzut în medie cu 0,1% pe an, cu 5,4% ca 

și cotă în totalul populației ocupate și a crescut doar ca cotă în cifra de afaceri totală (cu 

6,5%). Companiile mari au demonstrat cea mai mare creștere: cu 8,6% ca și cotă în numărul 

total de societăți și cu 14,4% în cifra de afaceri totală. Scăderea numărului de angajați ai 

companiilor mari pare să fie determinată de creșterea productivității muncii. Principalul factor 

de creștere pentru companiile mari ca număr și cifră de afaceri par să fie ISD (vezi alineatul 

de mai jos). Motivul din spatele blocajului companiilor mijlocii pare a fi frica de preluare a 

afacerilor. Oamenii de afaceri preferă să-şi divizeze businessul în mai multe întreprinderi 

mici, pentru a se proteja împotriva preluărilor
12

. Evoluția anuală a indicatorilor de mai sus în 

funcţie de mărimea companiilor este dată în anexa 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Conform mărturiilor colectate în rezultatul interviurilor. 

97.7 97.5 97.6 97.5 97.4 97.2 

58.8 57.7 57.7 56.9 56.2 55.2 

36.8 34.6 34.5 33.4 31.8 30.8 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cota IMM in nr. total de companii, % Cota IMM in totalul ocuparii fortei de munca, % Cota IMM in totalul vanzarilor, %



22 

 

Figura 5: Ratele medii anuale de creştere în funcţie de mărimea companiilor, 2006-2015 

 
Sursa: BNS. 

16. Chiar dacă sunt mici în comparație internațională, ISD par să joace un rol important și 

în continuă creștere în economia Moldovei. Cota companiilor mari cu ISD este în creștere mai 

rapidă decât cota celorlalte companii. Din 2006 până în 2015, ponderea companiilor cu capital 

străin în numărul total de companii a crescut de la 3% la 5%, de la 4% la 9% în totalul 

populației ocupate și de la 10% la 17% în cifra de afaceri totală. Ponderea companiilor străine 

mari a crescut în aceeași perioadă de la 7% la 14% în numărul total al companiilor mari, de la 

5% până la 13% în totalul forței de muncă al companiilor mari și de la 14% la 21% în cifra de 

afaceri totală a companiilor mari. IMM cu proprietate străină au crescut într-un ritm mai lent: 

de la 3% până la 5%, ca număr, de la 3% la 6% ca și contribuție la angajare și de la 5% la 6% 

ca pondere în cifra de afaceri (figura 6). Companiile mijlocii cu capital străin par sa nu fie 

afectate de boala stagnării - ponderea acestora în numărul total al companiilor mijlocii s-a 

triplat în aceeași perioadă - de la 3% la 9%, a crescut dublu ca și contribuție la ocuparea forței 

de muncă (de la 4% la 8%) și de la 6% la 7% ca pondere în cifra de afaceri totală a 

companiilor mijlocii. Potrivit unora dintre interlocutori, în Moldova par să existe două medii 

de operare distincte pentru companiile străine și locale: cele străine se bucură de o mai bună 

funcţionare a statului de drept și protecție a investitorilor decât companiile locale. Iar motivul 

nu este în prevederile legale mai bune pentru ISD - legislația nu face distincție între 

companiile locale și cele străine - dar în aplicarea legislaţiei și protecția juridică mai proastă a 

societăților locale. Companiile străine sunt protejate împotriva acțiunilor adverse ale 

autorităților sau ale sistemului judecătoresc de rezonanțe posibile în cercurile diplomatice și 

ale reprezentanțelor organizaţiilor internaționale în Moldova. Întreprinderile mijlocii locale 

sunt mai puțin protejate împotriva acțiunilor adverse de reglementare sau judiciare. 
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Figura 6: Evoluţia indicatorilor după mărimea si forma de proprietate a companiilor 

 
Sursa: BNS 

Activitatea de afaceri slabă în regiuni 

17. O altă problemă importantă pentru condițiile de afaceri din Moldova o reprezintă 

concentrarea regională ridicată. Circa 65% din toate companiile sunt situate în capitala 

Chișinău (figura 7). Sunt aproximativ 42 de firme la 1.000 de locuitori în Chișinău, față de 

doar 6 firme la 1.000 de locuitori în afara Chișinăului. Cifra de afaceri a firmelor din Chişinău 

este de 73% din cifra de afaceri totală din ţară, disproporționat mai mare decât contribuția în 

numărul total de societăți înregistrate, indicând asupra vânzărilor afacerilor mai mari în 

capitală. Companiile din Chișinău generează, de asemenea, 69% din totalul profiturilor înainte 

de impozitul pe venit. Această cotă a crescut în mod semnificativ în perioadele de recesiune 

(2009 și 2012), indicând asupra unei sensibilităţi mai mari la șocurile economice și a 

productivității mai scăzute a întreprinderilor din afara Chișinăului. Activitatea economică 

slabă din regiuni reduce stimulentele pentru creditori de a-şi extinde aria de acoperire 

geografică, limitând disponibilitatea serviciilor financiare în regiuni. 

Figura 7: Distribuţia numărului companiilor, vânzărilor şi profitului pe regiuni 

 
Sursa: BNS. 
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18. Diferențele regionale în intensitatea activității de afaceri sunt chiar mai evidente dacă 

analizăm distribuția indicatorilor de mai sus la nivelul raioanelor. Activitatea de afaceri şi 

creșterea economică tind să se concentreze în Chișinău și, într-o măsură mai mică, în al doilea 

oraș ca mărime - Bălți. În comparație cu țările europene mai dezvoltate, Moldova are o 

polarizare economică și de afaceri foarte pronunțată în capitală, în care locuieşte doar un sfert 

din totalul populației. Alte orașe/raioane reprezintă doar nişte insule mici cu viaţă economică 

şi de afaceri semnificativ mai puțin intensă. Foarte puține dintre ele deţin mai mult de 1% din 

numărul total de companii, cifra de afaceri totală sau profitul total (figura 8). Motivele care 

stau la baza acestei situații se regăsesc în nivelul scăzut de integrare economică a localităților 

din țară. Principalele instrumente ale integrării economice sunt instituții puternice și eficiente, 

infrastructura dezvoltată și disponibilă, precum și stimulentele pentru atragerea activităților 

economice în zonele mai defavorizate. 

Figura 8: Intensitatea de afaceri/economică în Moldova pe raioane, 2015, % 

 
Sursa: BNS. 

19. Concentrația ridicată a activității economice nu se referă numai la aspectul geografic, 

dar este valabilă, de asemenea, în raport cu distribuţia sectorială. Aproape jumătate (47%) din 

vânzările tuturor companiilor și 70% din toate profiturile erau realizate în 2014, în sectorul 

comerțului cu amănuntul și cu ridicata (tabelul 1). Chiar dacă agricultura și pescuitul au 

deţinut doar 4% din totalul cifrei de afaceri pe economie în 2014, acestea au generat 25% din 

toate profiturile, care, totuși, sunt extrem de volatile (vezi în continuare secţiunea 2.3 

„Accesul la finanțare în agricultură”). Cu excepția agriculturii, Chișinăul concentrează de la 

aproape 60% până la 97% din cifra de afaceri totală, în toate celelalte sectoare. Aproape toate 

activitățile financiare sunt concentrate în Chișinău (97% din vânzări). Acest lucru poate indica 

în mod indirect asupra unui deficit în furnizarea de servicii financiare în localitățile din afara 

municipiului Chișinău. Totuşi, această ipoteză este dificil de verificat în absența unor 

instrumente specializate pentru măsurarea deficitelor de finanţare și a nivelului de acces la 

serviciile financiare. Circa 92% din vânzările aferente tranzacţiilor imobiliare şi serviciilor 

prestate businessului sunt situate în Chișinău, ceea ce, de asemenea, poate indica asupra 

deficitului de servicii de logistică şi de suport pentru întreprinderile din afara Chișinăului. 

Activitățile agricole sunt predominante în Nord (fără Bălți) și aproape la fel de concentrate în 

centru și în sudul țării. 
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Tabelul 1: Distribuţia sectorială a vânzărilor şi profitului pe regiuni, 2014, % 

Sector 

Total2 Chisinau3 Balti3 Nord3 Centru3 Sud3 

Vânz

. 

Profi

t 

Vânz

. 

Profi

t 

Vânz

. 

Profi

t 

Vânz

. 

Profi

t 

Vânz

. 

Profi

t 

Vânz

. 

Profi

t 

Total 
100

% 

100

% 74% 50% 5% 5% 7% 7% 10% 25% 5% 14% 

Agricultura, pescuitul 4% 25% 12% -17% 1% 1% 40% 51% 24% 32% 23% 34% 

Industria extractivă şi prelucrătoare 16% 32% 58% 86% 9% 6% 10% -12% 15% 14% 7% 6% 

Sectorul energetic 7% 

-

89% 78% 90% 9% 4% 6% 2% 4% 2% 3% 3% 

Construcțiile 5% 21% 77% 74% 3% 3% 4% 6% 11% 14% 4% 4% 

Comerţul cu ridicata şi amănuntul 47% 70% 78% 75% 4% 6% 5% 3% 9% 14% 4% 2% 

Hoteluri şi restaurante 1% 0% 85% 955% 4% 
-

124% 4% 
-

234% 5% 
-

373% 2% 
-

125% 

Transporturi şi comunicaţii 9% 16% 85% 100% 2% 3% 5% -14% 6% 11% 2% -1% 

Activităţi financiare 3% 15% 97% 71% 0% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 25% 
Tranzacţii imobiliare, servicii prestate 

businessului 4% 11% 92% 105% 3% 7% 1% -10% 4% 1% 1% -3% 

Servicii publice1 3% -1% 69% 72% 6% -43% 8% 48% 11% 43% 7% -20% 

Sursa: BNS. 

Note: 

1
 Serviciile publice includ administraţia publică; serviciile de educaţie; serviciile de asistenţă social şi medicală; 

alte servicii colective, sociale şi personale. 
2
 Ca pondere în totalul pe economie. 

3
 Ca pondere în sectorul respectiv. 

Deficienţele în planificarea financiară şi integrarea slabă în lanţurile valorice 

20. Lipsa de firme "bancabile" (sau calitatea joasă a proiectelor propuse pentru finanțare) 

este una dintre principalele cauze invocate de bancheri pentru accesul limitat la credite. Cu 

toate că este descrisă în cuvinte, nu există nici o dovadă statistică a acestei constrângeri 

percepute pe scară largă, în sensul că nu sunt disponibile date cu privire la numărul de cereri 

de împrumut respinse, motivele de refuz etc. De asemenea, nu sunt disponibile date cu privire 

la ponderea firmelor care au falimentat, inclusiv din cauza lipsei de finanțare. În același timp, 

acest tip de informație este indispensabil pentru identificarea și abordarea constrângerilor în 

finanțarea sectorului privat. Marea majoritate a părților interesate intervievate au menționat 

"abilitățile financiare sau de planificare reduse" şi calitatea joasă a rapoartelor financiare ca 

fiind una dintre principalele constrângeri pe partea de cerere. Abilităţile de management 

financiar şi planificare insuficiente agravează asimetria informațională, inerentă în orice 

relație creditor-debitor. Asimetria informațională conduce, în principal, la două probleme. În 

primul rând, creditorii nu pot diferenția în mod adecvat între companiile şi proiectele "de 

calitate înaltă" şi cele "de calitate proastă" (problema "selecției adverse). În acest caz, 

variabilele de preț (adică ratele dobânzii) nu funcționează ca un dispozitiv de screening în 

Moldova. Băncile tind să respingă cererile pentru proiectele mai riscante, în loc să crească 

prețul pentru astfel de proiecte - atât din cauza practicilor neadecvate de evaluare a riscurilor, 

cât și a reglementărilor rigide (despre practicile de evaluare a riscurilor de către bănci - vezi 

capitolul următor). În al doilea rând, odată ce creditorii au alocat finanţarea, aceştia pot să nu 

fie în măsură să aprecieze dacă întreprinderea utilizează fondurile într-un mod adecvat 

(problema "hazardului moral"). Pentru a atenua aceste probleme, creditorii adoptă adesea 

măsuri de precauție, cum ar fi cerința ca finanțarea să fie asigurată cu gaj în exces, ceea ce 

afectează productivitatea firmelor, sau pot respinge pur si simplu cererea de finanțare 

("raţionarea creditului"). Un studiu recent al Băncii Mondiale a concluzionat că cerințele 

ridicate referitoare la gaj sunt asociate cu o productivitate totală a factorilor (PTF) mai 

scăzută. Mai exact, o creștere cu 1% a sumei garanției cerute reduce PTF cu 0,5%
13

. 

                                                 
13 Moldova Trade Study Overview, the World Bank, December 2015. 
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21. Problemele “selecţiei adverse” şi “hazardului moral” se referă nu numai la capacitatea 

limitată a businessului de a articula în mod convingător ideile de afaceri și planurile 

financiare, dar şi la nedorinţa multor întreprinzători, în special a celor mici, de a "pierde 

timpul" încercând să se ridice la nivelul condițiilor de creditare adesea rigide ale instituțiilor 

financiare
14

. Asimetriile informaționale au tendința de a pune probleme mai severe pentru 

IMM, decât pentru afacerile mari. Acest lucru se datorează faptului că informațiilor pe care 

IMM le pot furniza creditorilor externi (sub formă de rapoarte financiare, planuri de afaceri, 

studii de fezabilitate, etc.) le lipsesc adesea nivelul de detaliere și rigurozitate necesară. 

Această problemă este adesea agravată de nivelul scăzut de educație financiară al micilor 

întreprinzători, care nu întotdeauna pot argumenta în mod adecvat solicitarea lor. Informațiile 

furnizate bancherilor și a altor creditori de către întreprinderile mici, nu sunt, de multe ori, 

exacte și realiste, iar activitatea acestora nu este întotdeauna transparentă. În aceste condiții, 

finanțatorii externi tind să adopte o atitudine foarte prudentă față de IMM, reduc finanțarea 

solicitată, cresc cerințele de asigurare cu gaj, sau chiar refuza finanţarea.  

22. Asimetria informațională poate fi depășită prin creșterea gradului de educaţie financiară 

și a abilităților de management financiar, prin îmbunătățirea infrastructurii financiare, prin 

utilizarea de produse speciale, cum ar fi finanțarea lanţului valoric (LV) și ajustarea 

practicilor de evaluare a riscului pentru a include informațiile din LV de către creditori (vezi 

secţiunea 2.3. „Accesul la finanțare în agricultură” de mai jos). Tehnicile de creditare a LV 

sunt dezvoltate pe baza alianțelor strategice între furnizorii/cumpărătorii mai mari și 

întreprinderile mici, sau prin finanţarea capitalului de lucru pe baza certificatelor de depózit. 

În RM, însă, finanțarea LV nu este încă dezvoltată
15

. Acest lucru se datorează faptului că 

firmele moldovenești nu sunt bine integrate în LV. Cele mai multe dintre produsele din 

Moldova sunt exportate de către angrosiștii mici pe piețele cu valoare adăugată mică și 

concurează în segmentele inferioare de preţ ale acestor piețe. Prin urmare, marjele de profit 

obținute sunt foarte mici. Cooperarea și colaborarea între producători nu este o practică foarte 

utilizată, cu excepția cazurilor când donatorii oferă stimulente speciale (grant-uri) pentru 

grupurile de producători. Companiile din Moldova încă mai au o înțelegere limitată a 

beneficiilor colaborării cu partenerii din LV și tind să îi privească, mai degrabă, în calitate de 

concurenți decât potențiali parteneri. Lipsa de colaborare împiedică producătorii să atingă 

economii de scară și determină creșterea costurilor de producție și de tranzacționare, care, 

împreună cu utilizarea limitată a tehnicilor moderne de producție, îi face mai puțin 

competitivi pe piețele interne și de export și le scade profitabilitatea.  

23. Pe de altă parte, firmele care sunt mai bine integrate în LV globale se bucură de o 

productivitate mai mare. Firmele care sunt orientate la export au o productivitate mai mare în 

comparație cu cele din aceeași țară, același sector și de aceeași mărime. Câştigul de 

productivitate este chiar mai mare pentru firmele străine: entitățile cu proprietate străină au o 

PTF cu 17% mai mare decât firmele locale. Dimensiunea de asemenea contează, firmele mai 

mari bucurându-se de o productivitate mai mare decât cele mici
16

. Integrarea limitată a 

firmelor moldovenești în LV internaționale reduce, de asemenea, potențialul de transfer de 

cunoștințe și consolidare a capacităților din țară, pe care ISD le aduc cu ele, împiedicând 

companiile locale să beneficieze de mai multe avantaje de productivitate și rentabilitate. 

Țările care au reușit să-și transforme calitativ economiile (Irlanda, Republica Cehă, Ungaria, 

etc.) au fost şi cele care au atins o integrare şi legături strânse dintre companiile locale si 

investitorii/companiile multinaţionale străine. Acestea, de asemenea, au reușit în crearea de 

structuri instituționale eficiente pentru sprijinirea companiilor locale și de a atragere a 

investițiilor străine directe (vezi boxa 1). În contrast, rolul MIEPO de facilitator în atragerea 

ISD a fost până recent (până la adoptarea noii strategii organizaționale și reorganizarea 

                                                 
14 Financing Technology Entrepreneurs & SMEs in Developing Countries: Challenges and Opportunities, the WB, 2008. 
15 Republic of Moldova: Enterprise Access to Finance, Background Note, the World Bank, 2013. 
16 Moldova Trade Study Overview, the World Bank, December 2015. 
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acesteia în 2016) destul de limitat și nu a permis un salt calitativ și cantitativ în atragerea ISD. 

La rândul său, ODIMM a dezvoltat și este în proces de implementare a mai multor programe 

de succes de sprijin pentru întreprinderi. Totuşi, aceste programe sunt limitate ca mărime și ca 

impact la nivelul întregii economii, în timp ce accentul lor primar este pe companiile mici și 

start-up-uri. Companiile mijlocii, la rândul lor, rămân în afara schemelor instituționale de 

sprijin existente. În același timp, companiile în creștere pot demonstra o mai bună creștere a 

productivității la fiecare leu investit în servicii de suport, însă au deseori nevoie de mai multe 

servicii de acest gen ca să se afirme pe piață, să se integreze în LV internaționale. 

 
 

2.2. Accesul la serviciile financiare 

24. Una din cauzele deficiențelor în dezvoltarea sectorului privat este rezultatul accesului 

limitat la finanțare
17

. Republica Moldova are unul dintre cele mai scăzute niveluri ale 

creditului intern acordat de către sectorul financiar (figura 9). Cu toate acestea, mai important 

este faptul că Moldova are cel mai redus ritm de creștere a acestui indicator printre țările din 

regiune. Din 2004 până în 2016 indicele adâncimii financiare în Moldova a crescut doar cu 

21%, în timp ce în țările EAC acesta a crescut, în medie, cu 27%, în Armenia cu 713%, 

Macedonia - cu 180%, Georgia - cu 247%, Albania - cu 32%, etc. Chiar și România, care are 

deocamdată un indice al adâncimii financiare mai mic, a depășit Moldova după ritmul de 

avans al acestui indicator, care a constituit 104% din 2004 până în 2016. Este destul de 

evident că, fără un progres serios în privinţa accesului la credite, în câțiva ani, Moldova va 

rămâne şi mai mult în urmă în comparație cu țările din regiune. Accesul limitat la finanțare a 

afectat, de asemenea, capacitatea sectorului privat de a crea locuri de muncă și, în general, 

capacitatea sa de a contribui mai mult la creșterea economică
18

. Această problemă este chiar 

                                                 
17 Raportul de Dezvoltare Umană 2014, UNDP. 
18 Strategia Naţională pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exportului 2016-2020. 

Boxa 1: IDA Ireland şi Enterprise Ireland: Fondată la sfârşitul anilor 1960, IDA Ireland a devenit pe 

parcursul anilor una dintre cele mai de succes agenţii de promovare a investiţiilor (API) din lume, cu suport 

din partea tuturor guvernelor şi partidelor politice care s-au perindat succesiv. Aceasta angajează aproximativ 

250 de oameni şi are o reţea largă de oficii peste hotare. IDA Ireland a fost investită cu mandat, legislaţie şi 

resurse pentru a atrage ISD şi a deveni un contribuitor major la atingerea obiectivelor strategiei naţionale de 

dezvoltare. Aceasta a dezvoltat cultura şi experienţa ce i-au permis să devină o API cu o strategie 

guvernamentală de succes, susţinută de stimulente competitive. Iniţial, IDA era preocupată de companiile 

locale (IMM, suport pentru dezvoltarea companiilor şi export), şi companiile cu ISD. Astăzi, aceasta se 

ocupă doar de companiile cu ISD, în timp ce o agenţie înrudită, Enterprise Ireland, este responsabilă pentru 

susţinerea companiilor irlandeze, care au mai mult de 700 de angajaţi. Cele două agenţii lucrează cu 

companiile cu ISD, furnizorii irlandezi şi IMM pentru a promova legăturile dintre acestea, înrădăcinarea ISD 

în ţară şi suportul pentru IMM locale, ca acestea să poată beneficia de câştigul de productivitate asociat cu 

legăturile mai strânse cu companiile cu ISD. 

CzechInvest: Fondată în 1992, CzechInvest oferă servicii şi programe de dezvoltare care contribuie la 

atragerea ISD şi la dezvoltarea companiilor cehe. În 2004, agenţia a fuzionat cu CzechIndustry şi Agenţia 

pentru dezvoltarea IMM. Agenţia are o reţea de 8 reprezentanţe străine şi 13 oficii regionale pe teritoriul 

ţării. Aceasta are 243 de angajaţi, din care 1/3 lucrează pentru promovarea ISD, în timp ce restul – pentru 

susţinerea IMM locale. Încă de la primele sale etape de activitate, CzechInvest a realizat că disponibilitatea 

de furnizori locali, capabili să satisfacă cerinţele investitorilor străini, reprezintă un factor important de 

atractivitate a climatului investiţional. În 1999, aceasta a dezvoltat un Program de Suport pentru Furnizori, 

modelat după experienţa irlandeză şi scoţiană (mai târziu replicată, de asemenea, în Serbia). Astăzi, 

CzechInvest oferă, prin intermediul Departamentului său de Resurse, servicii ţintite pentru investitorii străini, 

inclusiv servicii de identificare a furnizorilor potriviţi potenţiali cehi, servicii de “screening” a pieţei 

(comparaţia furnizorilor după numărul de angajaţi, cifra de afaceri şi alte filtre predefinite), aranjarea de 

întâlniri cu furnizorii potenţiali, identificarea partenerilor locali şi gestionarea forumurilor pentru furnizori, în 

care companiile străine pot comunica cu furnizorii locali şi pot demonstra produsele de care au nevoie; la 

rândul lor, companiile locale au posibilitatea să se familiarizeze cu produsele de care au nevoie companiile 

străine, modul lor de utilizare şi cerinţele faţă de componente pentru acestea. 
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mai acută în cazul IMM-urilor, având în vedere problemele de asimetrie informațională 

discutate mai sus. 

Figura 9: Creditul intern acordat de sectorul financiar în 2004 vs. 2016, % din PIB 

 

Sursa: Banca Mondială. 

* Datele sunt pentru 2004 şi 2015. 

25. Comisia Europeană a descris deficitul de finanțare ca fiind "o situație în care firmele, 

care ar merita finanțare, nu o pot obţine din cauza imperfecțiunilor pieței"
19

. În consecință, 

identificarea unei slăbiciuni a pieței poate fi văzută ca un indiciu că deficitul de finanțare ar 

exista. Instrumentele directe de măsurare a eventualelor deficite de finanţare în Moldova 

lipsesc; prin urmare, majoritatea studiilor din acest domeniu se bazează pe identificarea 

lacunelor de piață/politici publice. Cu toate acestea, după cum o remarcă şi studiile anterioare 

realizate în domeniu, o serie de sondaje pe partea de cerere au fost realizate de către donatori 

în trecut, dar acestea nu sunt comparabile în timp, se bazează pe diferite sub-segmente ale 

sectorului privat și nu merg suficient în profunzime pe surse de finanțare și nevoi concrete ale 

întreprinderilor
20

. În UE, Banca Centrală Europeană (BCE) efectuează în mod regulat un 

studiu axat pe disponibilitatea creditelor în funcţie de mărimea întreprinderilor. Mai mult, 

pentru justificarea intervențiilor de politici publice în UE, analizele de piaţă referitoare la AF 

sunt efectuate frecvent, aşa cum evaluările „ex-ante" au devenit obligatorii în conformitate cu 

noile Dispoziții Comune de Reglementare
21

. Lipsa de date în Moldova nu numai că împiedică 

identificarea golurilor/constrângerilor existente, dar şi fac dificilă evaluarea eficacităţii 

măsurilor de reformă în acest domeniu. 

26. Sectorul financiar din Moldova este dominat de sectorul bancar, care reprezintă 

principala opțiune de finanțare externă pentru sectorul privat, în pofida existenței unor 

alternative pe piața financiară locală, în special sub forma OMF, AEÎ și companiilor de 

leasing. Factoringul, capitalul de risc și companiile de investiții abia încep să apară și 

contribuția lor este încă neglijabilă. Așa cum se vede în figura 10 de mai jos, adâncimea 

sectorului bancar (ponderea creditelor bancare în PIB) a crescut în mod continuu după 

recuperarea din criza anului 2009 până în anul 2013 (până la 42.2%). Chiar şi după criza 

bancară din 2014-2015, băncile continuă să rămână principala sursă de finanțare în Moldova, 

chiar dacă indicele de adâncime a scăzut în mod substanțial (36,8% în 2014, 31,3% în 2015 și 

                                                 
19 Best practices of public support for early-stage equity finance, DG Enterprise and Industry,  September 2005. 
20 Republic of Moldova Enterprise Access to Finance/Background Note, the World Bank, 2013. 
21 Regulation No.1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013. 
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25,8% în 2016). În contrast, adâncimea sectorului OMF a crescut doar marginal, de la 2,2% în 

2014 până la 2,4% în 2015 și 2,8% în 2016, în pofida spațiului lăsat de restrângerea creditării 

bancare. În același timp, ponderea creditelor AEÎ în PIB a rămas constantă la nivelul de 0,4% 

în 2014, 2015 și 2016, în timp ce ponderea leasingului a scăzut după 2013, până la 1,0% în 

2014 și 0,9% în 2015 și 2016. Adâncimea limitată a sectoarelor de microfinanțare și leasing, 

dar și evoluția lentă a acestora semnalează asupra dificultăților de creștere întâmpinate de 

către OMF, AEÎ și companiile de leasing. Asta mai ales în cazul AEÎ, care au cunoscut o 

stagnare până în 2013, după declinul abrupt din 2009. 

Figura 10: Adâncimea sectorului financiar din Moldova pe componente, % din PIB 

 
Sursa: BNS, BNM, BM şi calcule proprii 

27. Nivelul de acoperire cu servicii din partea sectorului financiar din Moldova în aspect 

regional este destul de scăzut. Afirmația de la paragraful 11 de mai sus, cu privire la lipsa de 

încredere din partea companiilor și a populației în bănci, este confirmată de poziţia Moldovei 

în clasamentele internaționale referitoare la accesul și gradul de acoperire cu servicii 

financiare. Numărul de deponenți la 1.000 de adulți (747 în 2015, tabelul 2) este mai mare 

numai în comparaţie cu media țărilor cu venituri mici şi mai mici de medii, în conformitate cu 

clasificarea BM, dar este mai mic în comparație cu țările din regiune (Estonia, Letonia, 

Ucraina, Georgia). După numărul de debitori ai băncilor comerciale la 1.000 de adulți (50), 

Moldova este sub media pentru grupul de țări similare (63) și cu mult în urma țărilor din 

regiune (Macedonia - 338, România - 215, Georgia - 680, Albania - 147, Letonia - 368, etc.). 

De asemenea, după numărul de sucursale ale băncilor și numărul de bancomate la 100 de mii 

de adulți, Moldova este doar în fața ţărilor cu venituri mici și a unor țări cu venituri mai mici 

de medii, dar este, din nou, cu mult în urma țărilor de comparație din Europa de Est și de Sud-

est. 
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Tabelul 2: Accesul la serviciile financiare şi nivelul de acoperire cu acestea, 2015 

Ţara 

Depozite în 

băncile comerciale 

la 1.000 adulţi 

Debitori în băncile 

comerciale la 

1.000 adulţi 

Sucursale ale 

băncilor comerciale 

la 100.000 adulţi 

Bancomate la 

100.000 adulţi 

Albania N/A* 147 21,93 35,1 

Estonia 2.097 526 11,17 72,76 
Georgia 1.240 680 31,92 69,6 

Letonia 1.323 368 18,00 62,86 
Macedonia N/A 338 24,74 60,77 

Moldova 747 50 10,02 32,49 
România N/A 215 28,69 68,59 

Ucraina 1.814 N/A N/A 86,69 

Uzbekistan 887 58 37,23 10,48 
Ţări cu venituri mici 121 N/A 2,94 4,39 

Ţări cu venit. mai mici de 

medii 518 63 8,32 19,71 

Sursa: World Development Indicators, Banca Mondială. 

* Date indisponibile. 

28. Surprinzător, dar în ultima ediție Enterprise Surveys 2013 a Băncii Mondiale se indică 

faptul, că doar 7,2% dintre firmele din Moldova au indicat accesul la finanțare drept o 

constrângere majoră. Acest nivel este destul de scăzut în comparație cu alte țări (media 

mondială este de 26,6%, iar media EAC este de 17,2%). Trebuie ţinut cont însă de faptul, că 

identificarea deficitului de finanţare este destul de subiectivă, în timp ce măsurarea precisă 

este chiar imposibilă
22

. Alineatele următoare vor încerca să evalueze existența unor astfel de 

deficite, făcând o comparație internațională a celor mai importanți indicatori ai accesului la 

credite. Primul dintre aceştia este procentul de firme cu un împrumut bancar/linii de credit. 

Potrivit acelorași date din anchetele BM Enterprise Surveys, doar ceva mai mult de un sfert 

din toate întreprinderile din Moldova au un credit sau o linie de credit la o bancă (figura 11). 

Acest nivel este mai mic decât în majoritatea țărilor din regiune, cu excepția Azerbaidjanului, 

Letoniei, Rusiei și Ucrainei și sub media mondială și a ţărilor din Europa de Est şi Asia 

Centrală (EEAC). 

Figura 11: Procentul de firme cu credite/linii de credit bancare 

 
Sursa: Enterprise Surveys, BM, 2013. 

29. Totuşi, aceste date nu implică în mod automat că deficitul de finanțare ar exista. 

Aceleași anchete relevă faptul că mai mult de 63% din firmele moldovenești nu au nevoie de 

împrumut. Acest nivel este mai mare decât media mondială (46,1%) sau cea a ţărilor EEAC 

                                                 
22 Helmut Kraemer-Eis, Frank Lang: Guidelines for SME Access to Finance Market Assessment, the European Investment 

Fund, 2014. 
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(51,1%) și cu mult peste majoritatea țărilor din regiune. Din nou, acest lucru nu implică în 

mod obligator faptul că firmele din Moldova au suficiente resurse financiare interne pentru 

finanțarea operațiunilor și a investițiilor lor. Mai degrabă, acest fapt ar putea reflecta o lipsă 

de încredere în bănci (inclusiv în dezvăluirea către acestea a informațiilor financiare), 

costurile ridicate asociate cu obținerea de credite de la bănci (ratele dobânzilor și comisioane, 

formalitățile legate de evaluarea gajului și de înregistrare, etc.), oferta nepotrivită în ceea ce 

privește produsele de împrumut și/sau termene sau o educaţie financiară insuficientă din 

partea antreprenorilor. Doar companiile din Letonia, dintre țările din regiune, s-au arătat mai 

reticente în a accesa credite sau linii de credit de la bănci (78,6%). 

30. Lipsa gajului sau cerințele prea mari ale băncilor și altor instituții de creditare 

referitoare la valoarea gajului necesar pentru garantarea unui credit este una dintre cele mai 

des invocate, de către antreprenori, constrângeri în AF. În medie, băncile din Moldova solicită 

un nivel de acoperire cu gaj de 215% din suma creditului. Acest nivel este puțin mai mare 

decât media mondială și a EEAC (de 204% și respectiv 207%) și mai mare decât a majorităţii 

țărilor din Europa de Est și Europa de Sud-Est. Dintre cele 17 țări comparate în figura 12, 

numai 7 au avut cerințe mai mari referitoare la valoarea garanției, în principal, din fosta URSS 

sau aria geografică ex-iugoslavă. Cu toate acestea, în majoritatea țărilor est-europene care au 

devenit membre ale UE, cerințele referitoare la nivelul de acoperire cu gaj sunt mai mici. În 

același timp, Moldova, împreună cu Georgia, sunt lideri absoluți în regiune la proporția 

creditelor, care necesită gaj. Acest indicator pentru Moldova a fost de 95%, iar pentru 

Georgia, 96% în 2013. Media mondială în aceeași perioadă a fost de 79%, iar media EEAC - 

83%. Toate celelalte țări au avut o proporție mai mică a creditelor care necesită garanții (de la 

56% - Ucraina, 61% - Letonia și 66% - Serbia, până la 91% - Albania și Macedonia, 90% - 

Muntenegru, 89% - Armenia și 86% - Azerbaidjan). 

Figura 12: Ponderea creditelor ce necesită gaj şi valoarea gajului per credit (% din credit) 

 

Sursa: Enterprise Surveys, BM, 2013. 

31. Acest lucru poate reflecta deficiențe instituționale, juridice și de aplicare a legii, precum 

și o infrastructură informațională insuficient de dezvoltată în țările mai puțin avansate în 

tranziție, care exacerbează împreună asimetria informaţională dintre creditori și antreprenori. 

De exemplu, sistemele juridice insuficient dezvoltate împiedică dezvoltarea unor instrumente 

financiare, inclusiv utilizarea diferitelor tipuri de garanții ca un element de diminuare a 

riscurilor. Chiar și atunci când o legislație adecvată este disponibilă, există adesea probleme 

cu punerea în ei aplicare (funcționarea cadastrului și a registrelor de bunuri mobile, proceduri 

îndelungate de înregistrare a ipotecilor și gajului, proceduri pentru stabilirea statutului 
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anumitor active, cazuri de corupție și instanțe de judecată ineficiente, lipsa de mecanisme 

efective pentru colectarea și schimbul de informații cu privire la istoricul de credit, 

performanța de plată, etc.)
 23

. 

32. Potrivit sondajelor menționate ale BM - Enterprise Surveys 2013, companiile din 

Moldova au una dintre cele mai mari rate de investiții finanțate din bani proprii (80%). Doar 

firmele din Rusia (84%), Macedonia (81%) și Albania (81%), dintre ţările est-europene, au 

rate mai mari ale investițiilor finanțate din surse interne. Pentru comparație, media mondială 

este de 71%, iar media țărilor EEAC - 73%. În același timp, doar 20% dintre companiile din 

Moldova au apelat la bănci pentru finanțarea investițiilor lor. Numai în Letonia (8%), Rusia, 

Albania (11% fiecare) și Armenia (19%), dintre țările est-europene, această rată a fost mai 

mică. Media mondială pentru acest indicator a fost de 26%, în timp ce în EEAC de -24%. În 

ceea ce privește proporția investițiilor finanțate de bănci (8%), Moldova depășește doar 3 țări 

est-europene: Albania (5%), Letonia și Rusia (6% fiecare) (figura 13). Un studiu al sectorului 

privat și pieței financiare din Moldova, făcut în 2008, a concluzionat că motivul cel mai 

vizibil pentru cota foarte scăzută a investițiilor finanțate din credite bancare este rata ridicată a 

dobânzii, atât în monedă locală, cât și străină. Creditele au fost întotdeauna scumpe nominal și 

nu există nici o prognoză fiabilă referitoare la inflație și rata de schimb valutar, în timp ce 

politica monetară în sine duce la creșterea ratelor dobânzilor. Riscul de credit pe termen lung 

este, prin urmare, ridicat, ca și costul său în consecință
24

. Alte motive, potrivit aceluiași 

studiu, sunt lipsa generală de încredere din partea întreprinderilor și procedurile de creditare 

greoaie. Acesta a concluzionat că firmele se abțin de la dezvăluirea datelor financiare pentru 

cei din exterior (inclusiv bănci) şi sunt reticente în a oferi planuri de afaceri detaliate care să 

corespundă rigorilor bancare. 

Figura 13: Ponderea investiţiilor finanţate de bănci şi din surse interne 

 
Sursa: The Enterprise Surveys, WB, 2013. 

33. În ceea ce privește procentul firmelor care utilizează băncile pentru finanțarea 

capitalului circulant (27%), Moldova înregistrează valori mai mici de media mondială şi a 

EEAC (31%). Performanța Moldovei este, de asemenea, mai mică decât cea a majorității 

țărilor din regiune (figura 14). În același timp, băncile din Moldova finanțează doar 11% din 

capitalul circulant al firmelor. Acest nivel este aproape de media mondială şi cea a EEAC 

                                                 
23 Financing Technology Entrepreneurs & SMEs in Developing Countries: Challenges and Opportunities, the WB, 2008. 
24 Gábor Hunya, Jan Mládek and Josef Pöschl: Private Sector and Financial Markets Development in the Republic of 

Moldova, the Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), 2008. 
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(12%); cu toate acestea, la fel ca în cazul procentului firmelor care utilizează băncile pentru 

finanțarea investiţiilor, acesta este mai mic decât în majoritatea țărilor din regiune. În timp ce 

utilizarea comparației internaționale pentru evaluarea posibilelor deficite în accesul la 

finanțare se dovedește a fi utilă, ea nu este una exhaustivă și nu poate dezvălui amploarea 

reală a deficitului, cauzele din spatele acestuia și nevoile de finanțare ale companiilor. În acest 

scop, trebuie stabilite măsurări regulate specializate. Cu toate acestea, o astfel de comparație 

ajută să înțelegem dacă există deficite potențiale și unde acestea persistă. 

Figura 14: Ponderea firmelor ce fac uz de bănci pentru finanţarea capitalului circulant  

 

Sursa: Enterprise Surveys, BM, 2013 

34. După cum s-a menționat deja, unul dintre principalele motive (iar conform multora 

dintre cei intervievați - motivul central) pentru accesul limitat la finanțare în Moldova sunt 

ratele ridicate ale dobânzilor. Din perspectiva internațională, ratele mari ale dobânzilor par să 

fie, de asemenea, cea mai mare constrângere în AF. Sondajul BEEPS al BERD din 2013-2014 

a arătat că 48% dintre respondenții din țările în tranziție au indicat ratele mari ale dobânzii ca 

principala constrângere în AF
25

. Din perspectiva internațională, rata reală a dobânzii în 

Moldova este comparabilă cu cea a țărilor cu nivel similar de dezvoltare
26

; totuşi aceasta este 

mult mai mare decât cea din țările dezvoltate sau în tranziție mai avansate. Ratele reale ale 

dobânzilor diminuează profitabilitatea companiilor, or într-un model economic ideal acestea 

trebuie să fie mai mici decât marja de profit brut pentru ca împrumuturile să fie fundamentate 

din punct de vedere economic. Deși în sistemul economic real nu există o corelație perfectă 

între aceste două variabile, în general, o scădere a ratei reale a dobânzii a dus la marje de 

profit mai mari pentru companiile moldovenești și a declanșat o creștere a cererii de credite 

bancare, uneori, cu un decalaj mic in timp (figura 15). În contrast, în anii în care rata reală a 

dobânzii a fost mai mare decât marja de profit brut a companiilor, cererea de credite a scăzut 

(din nou, acest lucru ar fi putut avea loc cu un decalaj mic in timp, determinat de ajustarea 

ratelor nominale ale dobânzii la credite). De asemenea, creșterea ratelor reale ale dobânzilor a 

avut un efect de descurajare a investițiilor în active fixe și vice-versa, creșterea investițiilor a 

urmat, în general, diminuării ratei dobânzii (ca şi în cazul cererii de credite, există un decalaj 

de timp în anumiţi ani, determinat de ajustări sau influențe ale altor factori). 

 

 

 

                                                 
25 EBRD transition report 2015-2016. 
26 Vezi datele BM referitoare la comparaţia internaţională a ratelor reale ale dobânzii pe: http://data.worldbank.org . 
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Figura 15: Ratele reale ale dobânzii vs. marja profitului brut, cererea pentru credite bancare (axa din 
dreapta) şi evoluţia investiţiilor (axa din stânga) în Moldova, 2005-2015* 

 
Sursa: BNM, BNS şi Banca Mondială  

* Datele pentru creditele eliberate în 2014 sunt de-facto din 2015, aşa cum indicatorul respectiv pentru 2014 este 

distorsionat puternic de creditarea virtuală şi interconectată dintre cele 3 bănci fraudate (Banca de Economii, 

Banca Socială și Unibank) 

 

2.3. Accesul la finanţare în agricultură 

35. Creditele bancare sunt principala opțiune de finanțare pentru companiile agricole, în 

conformitate cu tendinţele generale din Moldova. Așa cum s-a discutat deja în secțiunea 2.2. 

”Accesul la serviciile financiare” de mai sus, disponibilitatea datelor pentru evaluarea 

eventualelor deficite în finanțarea sectorului privat este o problemă. În absența unor măsurări 

directe, se pot face doar anumite estimări pe baza analizei indirecte. În timp ce agricultura 

contribuie în mod direct cu 12% la PIB, deţine 25% din toate profiturile înainte de impozitare 

și mai mult de 40% din exporturile țării, aceasta beneficiază de doar 7,3% din totalul 

portofoliului de credite bancare (figura 16). În termeni absoluți, aceasta reprezintă circa 2,5 

miliarde MDL din totalul portofoliului de credite de 34,8 miliarde MDL în 2016. Este evident 

faptul că deficitul de finanțare existent în creditarea agriculturii nu este acoperit de alte 

componente ale sectorului financiar. După cum se va argumenta în continuare, creditarea 

agriculturii și industriei alimentare reprezintă doar 7,9% din portofoliul de credite al OMF sau 

cca. 300 milioane MDL şi 41,7% din portofoliul AEÎ (aproape 218 milioane MDL). Leasingul 

nu pare a fi o alternativă importantă de finanțare pentru firmele din agricultură. Portofoliul 

total de leasing de echipamente a fost de doar 88,5 milioane MDL în 2016 şi acesta include 

toate tipurile de echipamente, din care cele agricole deţin doar o mică parte. 
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Figura 16: Cota creditelor agricole în portofoliile băncilor, 2016 

 
Sursa: BNM. 

36. După cum se va discuta în continuare, băncile și OMF consideră agricultura riscantă și 

adoptă atitudini conservatoare în creditarea agriculturii. Dintre cele 11 bănci, doar 3 au o 

expunere individuală mai semnificativă în agricultură: ProCredit Bank (PCB) - 20,1%, 

Energbank (EB) - 14,0% și Fincombank (FCB) – 10,6%. Toate celelalte au mai puțin de 10%, 

inclusiv cele mai mari 3 bănci - Moldova-Agroindbank (MAIB) - 7,5%, Moldindconbank 

(MICB) - 6,8% și Victoriabank (VICB) - 5,4%. Comparativ cu portofoliul total de credite 

agricole al sectorului bancar, cele mai mari expuneri la împrumuturile pentru agricultura le au, 

totuși, cele mai mari 2 bănci: MAIB (31,5%) și MICB (20,9%), urmate de PCB (16,3%), 

VICB (10,5%) și Eximbank (EXIM) - 6,7%. Cele mai mari 3 bănci dețin împreună aproape 

2/3 din totalul portofoliului de credite agricole al sectorului bancar.  

37. Băncile din Moldova sunt universale, nespecializate în creditarea agriculturii sau altor 

sectoare. Prin urmare, acestea au tendința de a supraestima riscul de creditare agricol (vezi 

tabelul 3 de mai jos și constrângerile din sectorul bancar în continuare), având ca rezultat 

cerințe ridicate de gaj și alocarea limitată a creditelor către sectorul agricol. Toate cele 11 

bănci comerciale (așa cum se vede în figura 16 de mai sus) fac împrumuturi businessului 

agricol. Băncile cu rețele mari de sucursale sunt de obicei mai active în creditarea agriculturii 

și agro-businessului. Creditele pentru businessul agricol (creditele agricole si pentru industria 

alimentara) acordate de către bănci au crescut într-un ritm mai rapid, decât portofoliul total de 

credite. Astfel, potrivit BNM, totalul portofoliului de credite al băncilor din Moldova a 

crescut cu 66% din 2007 până în 2016, în timp ce portofoliul de credite pentru agricultură și 

industria alimentară al tuturor băncilor a crescut în aceeași perioadă cu 108%
27

. În consecință, 

creditele pentru agricultură și industria alimentară au crescut ca pondere în totalul creditelor, 

în aceeași perioadă, de la 14% la 17%. 

38. În pofida creșterii generale a creditării sectorului agro-businessului în ultimul deceniu, 

acesta continuă să fie în mare parte finanțat insuficient. Aproape 1/3 din finanțarea necesară în 

sectorul agroalimentar este acoperită de creditele bancare, un sfert - din credite de la furnizori, 

3% - din subvenții ale statului. Situația s-a îmbunătățit considerabil în 2012-2013, atunci când 

                                                 
27 Comparaţia cu datele anterioare anului 2012 este posibilă doar pentru creditele agricole împreună cu cele pentru industria 

alimentară, aşa cum înainte de 2012 nu exista o statistică separată pentru creditele agricole. 
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creditele bancare au crescut cu 50% în fiecare an, iar deficitul de finanțare a scăzut de la 50% 

la 35%, dar continuă să rămână destul de mare
28

. De asemenea, interviurile cu părțile 

interesate din sector au evidențiat deficiențe sistemice în ceea ce priveşte creditarea 

agriculturii (vezi secţiunea 3.1 „Sectorul bancar” și alte secțiuni ale studiului în continuare). 

Printre acestea, ratele efective ridicate ale dobânzii (18% -19% anual), cerințele conservatoare 

referitoare la gaj (solicitarea de garanții în exces, subevaluarea gajului de către bănci), 

combinate cu dezvoltarea insuficientă a instrumentelor speciale pentru accesul la credite 

(fonduri de garantare a creditelor, certificate de depozit, subvenționarea dobânzilor etc.), lipsa 

de fonduri suficiente pe termen lung din surse interne (creditele pentru investiții sunt de obicei 

acordate pentru o perioadă de până la 3 ani, în cazuri excepționale, de până la 5 ani, ceea ce 

este inadecvat pentru finanțarea plantațiilor perene sau echipamentelor post-recoltare). 

Finanţarea pe termen mai lung este, în general, disponibilă din programele de finanțare ale 

donatorilor, care sunt însă destul de limitate ca volum (vezi capitolul următor). 

Tabelul 3: Evaluarea practicilor băncilor de atenuare a riscurilor pentru creditele agricole 

Tipul riscului Modalitatea obişnuită de reducere a riscului Statutul 

Riscuri de 

“Pierderi aşteptate” 

Probabilitatea de default şi riscuri de pierderi din default/Termeni Basel 

Probabilitatea de default 

Abilităţi manageriale 

joase şi business 

planuri slabe 

Utilizarea frecventă a business planurilor de către bănci şi clienți pentru 

monitorizarea statutului debitorilor. 

Utilizare limitata (în 

mare parte formală) 

Istoriile de plăţi ale 

debitorilor 

Biroul de Credit (BC) Utilizat, însă 

acoperirea este joasă 

 

 

 

 

 

Experienţa cu clienţii Utilizare limitată 

 Verificarea în cadrul lanţului valoric (LV) Utilizare limitată 

 Scorurile de credit ale BC ce arată datoriile non-bancare  Neutilizat/BC nu 

furnizează scoruri 

 Cunoaşterea termenilor de creditare din LV şi istoriile de credit ale 

membrilor 

Utilizare 

limitată/Neutilizat 
Rapoarte financiare 

puţin credibile 

Scoruri ale Biroului de Credit Neutilizat/BC nu 

furnizează scoruri 

 

 

 

 

 

Estimări ale veniturilor utilizând conturile bancare Utilizat 

Utilizarea activelor acumulate pentru estimarea veniturilor istorice Utilizare limitată 

 Estimări din înregistrări parţiale de bonuri Utilizare limitată 

 Dări de seamă fiscale în mediile cu conformare fiscală înaltă Utilizare limitată 

 Identificarea 

debitorilor puternici 

 

 

Informaţii din Lanţurile Valorice – periodicitatea plăţilor în LV Utilizare 

limitată/Neutilizat Studii sectoriale ai coeficienţilor financiari Neutilizat 

 Modele ale ratingurilor de risc ce cuantifică eficiența financiară, calitatea 

produselor şi statutul competitorilor 

Utilizare limitată 

 

“Bugetarea de 

capital” 

Înainte de aprobarea unui credit investiţional, revizuirea prognozelor de 

modificare a profitului din investiţie pentru validarea deciziei 

Revizuirea opţiunilor de produs şi preţ cu debitorul 

Utilizare limitată 

 

Cuantificarea 

informaţiei de risc 

Trierea iniţială a solicitărilor de credit Utilizare limitată 

 Cuantificarea tuturor riscurilor după categoria de risc 

 

Utilizare 

limitată/Neutilizat  Acordarea de scoruri în funcţie de tipul riscului Utilizare limitată 

 Cântărirea importanţei categoriilor Neutilizat 
Calculul deciziei de creditare “da/nu” Utilizare limitată 

 Calculul unui preţ mai mare pentru un risc mai mare Neutilizat 
Pierdere în caz de default 

Fonduri insuficiente 

din lichidarea 

activelor debitorului 

Monitorizarea frecventă a creditelor. Consultarea cu debitorul timpuriu 

referitor la decizia de operare şi lichidare 

 

Utilizare limitată 

Fonduri insuficiente 

de la lichidarea 

activelor de către 

bancă. 

Monitorizarea pieţelor secundare şi tendinţelor. Suplimentarea ulterioară a 

gajului, dacă este posibil 

Utilizare limitată 

Acoperire cu gaj mai joasă când acoperirea serviciului datoriei este înaltă, 

însemnând că fluxul de numerar este generos 

 

Neutilizat 

Utilizarea scenariilor de stres pentru obţinerea prognozelor realistice ale 

serviciului datoriei 

 

Neutilizat 

                                                 
28 Aceste estimări au fost făcute în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Agricolă şi Rurală 2014-2020. 
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Cunoaşterea participanţilor LV pentru a şti calitatea creanţelor, stocului de 

materiale, producţie finită şi neterminată 

Utilizare limitată 

Riscuri de “Pierderi 

neaşteptate” 

Riscuri externe şi pierderi datorate corelaţiilor (factorilor de risc conectaţi sau în suprapunere) 

Condiţii naturale Diversificarea surselor de venit ale debitorilor sau solicitarea de garanţii în 

plus de către bancă 

Utilizare limitată 

Asigurarea roadei Utilizare limitată 

Vânzări forward ale roadei Utilizare limitată 

Producătorii evită contractele de livrare obligatorii a roadei; procesatorii 

reduc costurile fixe şi asigură alţi furnizori pentru anii cu roadă slabă 

Utilizare 

limitată/Neutilizat 

Disfuncţiile de piaţă Băncile măsoară vulnerabilitatea debitorilor şi pot solicita utilizarea 

contractelor, asigurare sau diversificarea pentru a reduce riscurile 

Utilizare limitată 

 

Sursa: Janet Buresh and Ion Tornea: Expanding Issuance of Loans to Agriculture and Agribusiness in Moldova, 

CNFA, 2007, adaptat. 

39. Un studiu al constrângerilor în AF efectuat în 2009 a concluzionat că necesităţile totale 

de investiţii pentru echipament în agricultura de valoare înaltă şi infrastructura post-recoltare 

ar fi fost între 350-400 milioane USD până în 2015, mult peste disponibilitatea de finanţare în 

Moldova în acest scop
29

. În acelaşi timp, Strategia Naţională de Dezvoltare Agricolă şi Rurală 

2014-2020 a estimat că investiţiile anuale necesare în agricultură vor creşte gradual de la 4 

miliarde MDL în 2014 până la mai mult de 7 miliarde MDL în 2020. Având în vedere că 

calculele respective au fost făcute la un curs de schimb de 16,5 MDL pentru 1 euro, iar cursul 

de schimb a crescut la 21-22 MDL pentru 1 euro, estimările de investiţii ar trebui majorate cel 

puţin cu o treime. Strategia a identificat 3 soluţii de bază pentru îmbunătăţirea AF pentru 

fermieri: (i) crearea unui cadru funcţional pentru garantarea creditelor (fonduri de garantare, 

certificate de depozit); (ii) stimularea pieţei funciare, pentru transformarea pământului într-un 

activ atractiv pentru bănci, precum şi (iii) reducerea riscurilor în agricultură (prin atenuarea şi 

asigurarea riscurilor). 

40. O analiză a constrângerilor în calea ISD de către Conferința Națiunilor Unite pentru 

Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) din 2013 a concluzionat, că cel mai important obstacol 

pentru majorarea investițiilor în sectorul agro-businessului din Moldova este capacitatea 

limitată de producţie a țării. Această capacitate limitată este determinată de structura actuală 

de producție (parcele fragmentate) și incertitudinile cu privire la titlurile de proprietate asupra 

terenului. Agro-businessul din Moldova se confruntă, de asemenea, cu provocări enorme în 

ceea ce privește adaptarea la cerințele pieței internaționale în etichetare, ambalare, trasabilitate 

și conformarea cu standardele sanitare și fitosanitare
30

. În prezent, aproximativ 83% din 

terenurile agricole sunt în proprietate privată. Activitatea de producție agricolă este realizată 

de 35.545 societăți cu răspundere limitată (SRL), care dețin 754,2 mii ha (37% din totalul 

terenurilor agricole), 351268 gospodării țărănești (GȚ) cu 515,6 mii ha (25,3% din terenurile 

agricole), 2709 cooperative agricole cu 87,6 mii ha (4,3 % din terenurile agricole), 152 de 

societăți pe acțiuni care dețin 29,2 mii ha (1,4% din terenurile agricole totale). În același timp, 

799850 proprietari individuali (gospodării) deţin 239,7 mii ha de teren agricol, în cea mai 

mare parte terenuri pe lângă casa (11,8% din total). Restul este deținut de întreprinderile 

agricole de stat - 179,1 mii ha (8,8% din total), alte autorităţi de stat și publice locale (7,7%), 

alte terenuri private - 3,7% din totalul terenurilor agricole. Astfel, gospodăriile de tip familial 

prelucrează aproximativ 37% din terenurile agricole, în timp ce alte aproximativ 50-55% sunt 

gestionate de către întreprinderile agricole corporative. În același timp, întreprinderile 

corporative au avut o pondere de doar 42% din producția agricolă totală în 2016, GȚ - 19%, în 

timp ce 39% din producția agricolă a fost produsă de către gospodăriile individuale. Cu toate 

acestea, ponderea ridicată a gospodăriilor individuale în producția agricolă totală se datorează, 

în special, cotei importante a producției animale (aproximativ 71% din totalul producției 

                                                 
29 Constraints to Agriculture Finance in Moldova, draft report, MCC, 2009. 
30 Republic of Moldova investment policy review, UNCTAD, 2013. 
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animale). Aceste cifre indică asupra productivităţii scăzute a întreprinderilor agricole 

corporative. 

41. Terenul agricol este unul dintre cele mai importante active pentru agricultori și 

întreprinderile agricole corporative. Însă valoarea terenurilor este redusă de fărâmiţarea lor 

actuală și lipsa unei piețe funciare transparente şi lichide. Circa 36% din totalul GȚ dețin 

terenuri mai mici de 1 ha, în timp ce 57% - de la 1 la 5 ha. Mărimea medie a terenurilor 

agricole deținute de către proprietarii individuali este de 0,30 ha, în timp ce mărimea medie a 

terenurilor agricole deţinute de către SRL este de 21,2 ha. Capacitatea SRL de a gaja 

pământul este limitată de faptul că peste 85% din terenurile prelucrate de acestea sunt 

închiriate. Evoluția pieței funciare este lentă, atât în ceea ce privește consolidarea, cât și 

utilizarea eficientă. Constrângerile de baza ale pieţei funciare diferă puţin de cele de la etapele 

inițiale ale post-privatizării de la sfârşitul anilor `90: mărimea terenurilor este mică, piața nu 

este atractivă pentru tranzacțiile comerciale, lipsesc informațiile cu privire la cerere și ofertă și 

tranzacțiile cu terenuri, întreprinderile agricole și de fermierii nu dispun de capitalul necesar 

pentru tehnologii avansate și modernizare, structurile instituționale din agricultură nu dispun 

de capacități adecvate, competitivitatea entităților agricole existente este limitată, prețurile 

pentru terenurile agricole sunt mult sub media țărilor din regiune
31

 

42. Având în vedere atractivitatea redusă pentru potențialii cumpărători, prețurile pentru 

terenurile agricole sunt în prezent foarte scăzute. Corelația dintre potențialii cumpărători și 

vânzători este de 1:2,8. În consecință, chiar dacă prețurile de pe piață sunt în creștere (anexa 

3), ele rămân încă sub valoarea economică a terenurilor agricole și mici, în comparație cu 

țările din regiune. Numărul estimat de tranzacții cu terenuri (cu suprafaţa totală de 15.653 ha) 

în 2014 a fost de 23.282, la prețul mediu de 19851 MDL pentru 1 ha. Dimensiunea medie a 

unui lot vândut a fost de 0,67 ha, în timp ce suprafața terenurilor agricole vândute în 2014 este 

estimată a fi doar 0,79% din totalul terenurilor agricole. Chiar dacă în comparație cu anul 

2000, numărul tranzacțiilor a crescut de circa 2,5 ori, din 2000 până în 2014 mai puțin de 12% 

din toate terenurile agricole din țară și-a schimbat proprietarii în urma vânzării
32

. Motivele 

pentru această evoluție lentă includ prețurile mici pentru terenuri, în special în satele situate 

departe de centrele urbane, procedurile complicate și taxele ridicate pentru tranzacțiile 

funciare. Un alt factor negativ este migrarea populației rurale în străinătate, lăsând terenurile 

necultivate, fără posibilitatea de a le transfera în mod legitim altor utilizatori, fie prin vânzare 

sau închiriere
33

. În același timp, există diferențe regionale mari în prețuri. Dacă prețul mediu 

pentru 1 ha de teren agricol în Chișinău a fost 118.060 MDL în 2014, în Taraclia, Rezina și 

Căușeni prețul pentru 1 ha a variat de la 8136 MDL până la 9.478 MDL sau de 12,5-14,5 ori 

mai puţin. Suma totală a vânzărilor de terenuri agricole în 2014 a fost ceva mai mare de 310 

milioane MDL. 

43. Lipsa unor piețe secundare suficient de mari și dezvoltate pentru cea mai mare parte a 

gajurilor, pe care companiile agricole și fermierii le pot oferi băncilor/instituțiilor de credit ca 

garanție, împiedică, de asemenea, expansiunea creditării în agricultură. Având în vedere 

starea de subdezvoltare a pieței funciare, acest fapt limitează capacitatea întreprinderilor 

agricole de a gaja active în schimbul finanțării. Este îndeosebi dificil de a determina valoarea 

unor echipamente agricole, deoarece acestea sunt de uz special și au, în egală măsură, piețe 

ne-lichide și puțini cumpărători. După cum se va argumenta în continuare, creditorii au o 

percepție ridicată a riscului în privinţa întreprinderilor agricole, iar acest lucru îi face mai 

rigizi în evaluarea garanțiilor și impunerea unor rate ridicate de acoperire. La fel, după cum se 

va descrie în continuare, lipsa piețelor secundare pentru echipamente si utilaje este, de 

asemenea, un impediment pentru dezvoltarea leasingului operațional, iar cele câteva încercări 

de operațiuni de leasing operațional în Moldova nu s-au materializat din acest motiv (vezi 

                                                 
31 Viorel Chivriga, Evoluția pieței funciare agricole în Republica Moldova, IDIS Viitorul, 2009. 
32 Tudor Bajura, Pata funciara autohtona: dimensiuni actuale si tendințe de dezvoltare, INCE. 
33 Constraints to Agriculture Finance in Moldova, draft report, MCC, 2009. 
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compartimentul 3.3. ”Sectorul de leasing”). Prețurile la imobile în regiuni sunt, de asemenea, 

considerabil mai mici decât în Chișinău. Acest lucru face ca dezvoltarea unor instrumente 

alternative pentru garantarea creditelor acordate agro-businessului (fonduri de garantare a 

creditelor, certificatele de a depozit pentru cereale şi recoltă, etc.) să reprezinte o problemă 

deosebit de actuală pentru Moldova.     

44. Cu toate că vânzările și profiturile companiilor agricole au crescut în mod substanțial 

de-a lungul anilor, acestea s-au dovedit a fi extrem de volatile. Vânzările totale ale sectorului 

au scăzut în 2009 și 2012, afectate de recesiunile economice induse de criza financiară globală 

şi cea a datoriilor suverane europeană. Profiturile au urmat aceeași tendinţă, dar s-au dovedit a 

fi mai inflexibile în a reveni la nivelurile de pre-criză, mai ales după 2012. După scăderea cu 

mai mult de 10 ori a profitului în 2012, sectorul a fost în măsură până în 2014 să recâștige 

doar 70% din rentabilitatea din 2011, însă aceasta s-a prăbuşit din nou în 2015. Redresarea 

sectorului, ca şi a întregii economii, a fost grav afectată de interdicțiile rusești împotriva 

vinurilor moldovenești și a exporturilor de produse agroalimentare după 2013, evoluția 

negativă a prețurilor pe piața UE după aceleași interdicții ale Rusiei împotriva importurilor de 

produse agricole din UE și deprecierea MDL, care au redus semnificativ profiturile 

producătorilor agricoli. In timp ce evoluţia vânzărilor a fost mai mult sau mai puțin în 

conformitate cu tendinţa demonstrată de alte sectoare, profiturile în sectorul agricol s-au 

dovedit a fi mult mai volatile (figura 17). Chiar dacă evoluţia din 2006 până în 2015, atât a 

vânzărilor, cât şi a profitului din agricultură, corespunde cu cea a economiei în general, 

amplitudinea fluctuațiilor în aceeași perioadă a fost incomparabil mai mare pentru agricultura. 

Figura 17: Evoluţia vânzărilor şi a profiturilor în agricultură vs. total per economie 

 
Sursa: BNS. 

45. Urmare a condițiilor macroeconomice volatile, scăderii cererii/prețurilor și barierelor pe 

piețele de export principale, determinate de evoluțiile descrise în secțiunea 2.1. ”Privire de 

ansamblu asupra sectorului privat” din acest capitol, marja de profit în agricultură este cu mult 

sub nivelurile sale din 2010-2011 și chiar mai mică decât cea înregistrată în anul cel mai 

afectat de secetă  - 2007. În 2012 marja profitului în agricultură a fost de doar 1,4% ca urmare 

a secetei și a încetinirii economice induse de criza economică regională. Aceasta a crescut în 

continuare până la 5,3% în 2013 și la 8,5% în 2014, însă a căzut din nou în 2015 până la 

1,1%. Dacă adăugăm la aceasta, că ratele dobânzilor pentru credite au crescut în aceeași 

perioadă, capacitatea întreprinderilor agricole de a lua credite noi și de a rambursa pe cele mai 

vechi a fost grav afectată, la fel cum a fost şi înclinația de a investi, care va afecta, la rândul 

ei, creșterea din anii următori. Cu excepția anilor 2012 şi 2015, marjele de profit din alte 

sectoare au fost chiar mai mici decât în agricultură, deși mai puțin volatile. Mai grav este 
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faptul că acestea sunt în continuă scădere începând cu anul 2010, de la 7,4% la doar 1,2% în 

2015, de 6 ori mai puțin decât în 2010 (figura 18). 

Figura 18: Marja de profit în agricultură vs. marja de profit per economie, 2005-2015 

 

Sursa: BNS. 

 

2.4. Constatări. Sumarul disfuncţionalităţilor pieţei 

46. Identificarea constrângerilor în accesul la finanțare pentru sectorul privat din Moldova 

este afectată de lipsa unor studii şi măsurători de specialitate. Nu există studii cu privire la 

nevoile de finanțare ale companiilor din Moldova, finanțarea după surse sau date privind 

incidența eșecului companiilor, ratele de respingere a cererii de finanțare, etc. Concluzii 

indirecte se pot face pe baza identificării unor disfuncționalități ale pieței, precum și pe baza 

comparației internaționale cu țările similare. Concluziile unei astfel de cercetări au fost 

verificate și completate cu interviuri aprofundate cu părțile interesate din sectorul privat și 

financiar. Punctele marcatoare de mai jos rezumă principalele concluzii ale cercetării 

efectuate pentru identificarea constrângerilor privind accesul la finanțare pe partea de cerere 

(sectorul privat): 

 Creșterea economică în Moldova este volatilă și lentă din cauza mediului 

macroeconomic instabil (în special dobânzile şi ratele de schimb), dependenței mari 

de importuri, diversificării limitate a exporturilor și mediului de afaceri nestimulator. 

Pe fundalul caracterului deschis al economiei, diversificarea redusă a exporturilor o 

expune la șocuri externe frecvente (încetiniri economice și bariere comerciale în 

principalele țări de export), care reduc veniturile și profiturile companiilor. Producția 

internă este limitată de competitivitatea redusă a produselor locale, capacitățile de 

producție limitate şi stagnante. 

 Creșterea PIB-ului se bazează, în principal, pe consumul privat alimentat de 

remitențe, care expune economia la o serie de vulnerabilități, printre care scăderea 

intrărilor de bani de la lucrătorii migranți și lipsa de forță de muncă în anumite 

sectoare. Remitențele în scădere reduc consumul intern, ceea ce rezultă în venituri şi 

profituri mai mici pentru companii, precum și în diminuarea cererii de credite. 

Dezechilibrul dat de depășirea exporturilor de către importuri face economia 

nesustenabilă pe termen mediu si lung, dacă nu va fi schimbat modelul actual de 

creștere economică. 

 Deficiențele în mediul de afaceri (corupția, instanțele de judecată ineficiente, 

instabilitatea politică și a politicilor economice, instituțiile birocratice/ineficiente și 

formalitățile vamale, etc.) nu permit expansiunea rapidă a activităților de afaceri și 
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compensarea influențelor negative din constrângerile de mai sus. Rata ridicată a 

economiei tenebre denaturează concurența, afectează negativ veniturile/profiturile 

agenţilor economici ce activează legal și limitează expansiunea produselor 

financiare/de creditare. 

 Numărul de companii a crescut de-a lungul anilor, însă dimensiunea întreprinderilor 

tinde să rămână mică. Întreprinderile mici nu cresc în întreprinderi mijlocii și motivul 

pare să se regăsească în înrăutățirea mediului de afaceri pentru întreprinderile 

mijlocii (frica de preluări de afaceri, protecția slabă a investițiilor (îndeosebi ale celor 

locale) şi aplicarea deficientă a legii). Totodată, din cauza transparenței reduse și 

neglijării analizei impactului de reglementare a actelor normative, cadrul de 

reglementare este unul împovărător și crește semnificativ costurile companiilor, 

afectându-le profitabilitatea și competitivitatea. Performanța companiilor mari a fost 

mai înaltă, alimentată în principal de ISD; totuşi, extinderea lor ulterioară este 

constrânsă de climatul investițional preponderent neatractiv care limitează afluxul 

mai mare de ISD. 

 Activitatea de afaceri în Moldova este extrem de concentrată din punct de vedere 

geografic și sectorial, cu cea mai mare parte a întreprinderilor situate în Chișinău sau 

implicate în comerț. În același timp, regiunile și celelalte sectoare reprezintă nişte 

insuliţe mici de viaţă economică și de afaceri cu intensitate joasă. Disparitățile 

regionale și sectoriale sunt stimulate în continuare de integrarea economică slabă a 

localităților țării și mediul de afaceri nestimulator, integrarea economică însemnând 

instituții puternice și eficiente, infrastructură dezvoltată şi disponibilă și stimulente 

pentru activitățile economice în regiuni. Intensitatea economică restrânsă din regiuni 

și celelalte sectoare reduce motivaţia creditorilor de a-şi extinde aria de acoperire 

geografică și diversificarea sectorială, limitând disponibilitatea serviciilor financiare 

în regiuni și alte sectoare, concentrându-le în Chișinău sau în activități de comerț. 

 Mediul macroeconomic volatil și șocurile frecvente fac planificarea pe termen lung și 

chiar și pe termen mediu o sarcină dificil de realizat pentru business. Constrângerea 

respectivă este amplificată de lipsa firmelor bancabile din cauza tendinței de a opera 

"în umbra" sau din cauza abilităţilor de management şi planificare financiară limitate 

ale celor care activează în câmpul legal, intensificând problema inerentă a asimetriei 

informaționale dintre creditori și debitori. 

 Asimetria informațională este puțin ajutată de serviciile de training și de suport 

disponibile pentru companiile în creștere, de integrarea întreprinderilor în lanțurile 

valorice (LV), de disponibilitatea produselor de creditare speciale pentru LV și 

practicile acomodate de evaluare a riscurilor de către creditori. Există, o 

conștientizare limitată de către firme a beneficiilor colaborării în cadrul LV. De 

asemenea, există o integrare redusă a companiilor moldovenești în LV internaționale 

și legături insuficiente cu companiile cu ISD, puțin susținute de structurile 

instituționale interne existente de promovare a ISD și dezvoltare a IMM. 

 Informaţia disponibilă cu privire la AF în Moldova este limitată. Studiile si 

măsurătorile de specialitate lipsesc, împiedicând evaluarea deficitelor de finanţare 

existente, nevoilor de finanțare exacte ale companiilor, calitatea acțiunilor de reformă 

în domeniu și evaluarea eficacității măsurilor puse în aplicare. Comparația 

internațională cu țările similare indică asupra disponibilităţii limitate a serviciilor 

financiare, inclusiv ponderea mai mică decât media regiunii a firmelor cu credite 

bancare/linii de credit, cerințe de gaj din partea băncilor mai mari decât în 

majoritatea țărilor din regiune, rate mai mari ale investițiilor finanțate din surse 

interne de firmele din Moldova și o proporție mai mică a investițiilor și a capitalului 

circulant finanțate de bănci. 
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 Ratele reale ale dobânzilor, deși comparabile cu cele ale țărilor cu nivel similar de 

dezvoltare, sunt mari în comparație cu profiturile obținute de companii. Acestea au 

fost de peste 3 ori mai mari decât profitul brut pe economie în ultimul an cu date 

disponibile (2015). Ratele înalte ale dobânzilor (în comparație cu rentabilitatea 

disponibilă) constrâng firmele să facă investiții și să-şi extindă afacerile, diminuând 

cererea de credite. 

 Accesul la finanțare pentru întreprinderile agricole este limitat de percepția de risc 

sporit din partea creditorilor asociată cu agricultura. Acest lucru se răsfrânge în mai 

puține credite acordate sectorului, în comparație cu alte sectoare și cu rolul său în 

economie, în ratele mai mari ale dobânzilor și cerințele de gaj mai dure, care fac 

creditele agricole mai puțin accesibile. Este adevărat că performanța companiilor 

agricole a fost mai volatilă și mai imprevizibilă, în comparație cu restul economiei. 

În același timp, profiturile au fost mai mari. Toate băncile par să facă împrumuturi 

agricole, cu toate acestea, cele mai active sunt băncile cu rețele de sucursale mai mari 

şi care au dezvoltat modele adecvate de evaluare a riscurilor. 

 În general, băncile tind să supraestimeze riscurile agricole și nu utilizează tehnici de 

evaluare şi de atenuare a riscurilor adecvate. O mare parte a creditelor pentru 

companiile agricole sunt acordate datorită programelor de finanțare disponibile ale 

donatorilor, care oferă rate ale dobânzii mai mici și termene mai lungi. Cu toate 

acestea, modelele inadecvate de evaluare a riscului, cuplate cu lipsa sau dezvoltarea 

insuficientă a instrumentelor de facilitare (scheme de garantare a creditelor 

funcționale, certificate de depozit pentru cereale, certificatele de depozit pentru 

roadă, etc.) limitează acordarea creditelor pentru sector. 

 Evoluția pieței funciare este lentă, atât din punct de vedere a utilizării eficiente, cât şi 

a atractivităţii comerciale. Piața funciară a evoluat puțin în comparaţie cu stadiile 

inițiale ale post-privatizării la sfârșitul anilor '90. Mărimea parcelelor de teren este 

mică, productivitatea este scăzută, informațiile referitoare la tranzacții nu sunt uşor 

disponibile, în timp ce procedurile de înregistrare sunt complicate și comisioanele - 

ridicate. Drept consecință, ponderea terenurilor agricole necultivate, care în mod 

normal ar fi trebuit vândute, este mare. Din cauza constrângerilor de mai sus, 

ponderea medie a terenurilor agricole vândute în ultimii ani este de numai 0,65%, 

ceea ce înseamnă că fiecare parcelă de teren agricol îşi va schimba proprietarul o 

dată în 154 de ani. Toate acestea se traduc în prețuri mici de piață pentru terenuri. În 

consecință, capacitatea fermierilor de a-şi asigura finanțarea prin gajarea terenului 

este limitată. 

 Subdezvoltarea pieței funciare este agravată și mai mult de prețurile reduse pentru 

imobile în regiuni și lipsa de piețe secundare lichide pentru o mare parte a 

echipamentului agricol. Acest lucru face ca creditorii să fie mai conservativi în 

evaluarea gajului și îi înclină să impună rate ridicate de acoperire, care limitează în 

mod semnificativ disponibilitatea finanțării pentru agricultură. Problemele respective 

fac ca căutarea unor instrumente alternative de garantare a creditelor acordate agro-

businessului (fonduri de garantare a creditelor, certificate de depozite pentru cereale 

şi pentru roadă, etc.), să fie îndeosebi de actuală pentru Moldova. 
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3. CONSTRÂNGERILE DIN PARTEA INSTITUŢIILOR DE 
CREDITARE  

 

3.1 Sectorul bancar 

 

47. Sectorul bancar reprezintă principala componentă a pieței financiare din Moldova și 

sursa majoră de finanțare pentru întreprinderi, așa cum reiese şi din capitolul precedent. 

Moldova a menținut un sistem bancar cu două niveluri din 1993, format din Banca Națională 

a Moldovei și 11 bănci comerciale, la sfârșitul anului 2016. Sistemul bancar din Moldova a 

fost considerat ca fiind unul dintre cele mai puternice printre țările Comunităţii Statelor 

Independente (CSI) -7, până în 2008
34

. Totuşi, de atunci situaţia sectorului bancar s-a 

înrăutățit considerabil. O bancă a falimentat, în 2009, pe valul crizei financiare globale. Alta a 

eșuat în 2012, întâmplător sau nu, pe valul problemelor de guvernanță corporativă internă și a 

încetinirii creșterii economice generate de problema datoriei suverane europene, subliniind 

încă o dată vulnerabilitatea economiei la șocurile externe. Dar, prin tulburările cele mai 

intense sistemul bancar moldovenesc a trecut în 2014-2015, când 3 bănci s-au prăbușit ca 

urmare a creditării frauduloase și a problemelor de guvernanță corporativă – Banca de 

Economii (BEM), Banca Socială (BS) și Unibank (UB). Aceste evenimente negative au 

relevat doar problemele latente, care au început să apară în sistemul bancar în 2005-2006, 

asociate cu atacurile raider asupra băncilor și netransparenţa acţionarilor, susținute de 

probleme mai largi de integritate și independenta în sistemul judiciar. 

Nivelul scăzut de intermediere bancară 

48. Activele celor 11 bănci comerciale reprezintă aproximativ 54% din PIB, ceea ce este 

substanțial mai puţin în comparație cu țările din regiune. De exemplu, în 2016 cota medie a 

activelor bancare în PIB în țările din Europa de Sud-Est (ESE) a fost de 77 %, 90% în țările 

din Europa de Est (EE) și 100% în țările din Europa Centrală (EC)
35

. În Moldova, ponderea 

activelor bancare în PIB a scăzut brusc în 2014, după falimentul celor 3 bănci devalizate. 

Depozitele în comparație cu PIB-ul au urmat aceeași tendinţă, în scădere de la aproximativ 

50% în 2013 la doar 37% în 2014, reflectând o pierdere a încrederii în bănci din partea 

populației și a businessului. Cu toate acestea, tendința a revenit în 2015 și 2016, deși nu până 

la nivelurile anterioare (41%). Ponderea portofoliului total de credite bancare în PIB a scăzut, 

de asemenea, cu singura diferență că scăderea a continuat și în 2015, și 2016, până la 31% și 

respectiv 26%, pe valul de scădere a cererii de credite, determinat de activitatea economică în 

scădere și înrăutățirea condițiilor macroeconomice (figura 19). Acest nivel al intermedierii 

bancare este semnificativ mai mic decât cel al țărilor vecine. În 2016 cota medie a creditelor 

în PIB în țările EC a fost de cca 54%, 48% în EE şi aproape 45% în țările din ESE. 

  

                                                 
34 Termenul CIS-7 era cel mai des utilizat de FMI la începutul anilor 2000, cu referire la 7 ţări din CSI la acea perioadă: 

Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kâzgâzstan, Moldova, Tadjikistan şi Uzbekistan. 
35 CEE Banking Sector Report, Raiffeisen Research, June 2017. 
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Figura 19: Adâncimea financiară a sectorului bancar 

 

 
Sursa: BNM. 

49. Intermedierea bancară redusă este, mai degrabă, o reflectare a stadiului rudimentar al 

dezvoltării sistemului bancar decât o constrângere per se pentru accesul la finanțare în 

Moldova. Subdezvoltarea sectorului bancar este agravată de factori de ordin juridic și 

instituțional. Constrângerile atât pe partea de cerere, cât și de oferta, precum și factorii de 

natură exogenă, limitează dezvoltarea rapidă a sectorului și transformarea acestuia într-un 

mecanism intermediar eficient pentru canalizarea economiilor în sectorul real. În primul rând, 

Moldova, ca multe alte țări în curs de dezvoltare, are încă un sector bancar concentrat și 

necompetitiv. Acest lucru este parțial rezultatul unor reglementări restrictive, parţial ca și 

consecință a mediului neatractiv pentru investițiile străine în sectorul bancar și activitatea 

inertă de afaceri. În al doilea rând, practicile de guvernare, management al riscului și de 

creditare ale băncilor evoluează foarte lent într-un astfel de mediu. În al treilea rând, lipsa de 

alternative pentru depozitele bancare în scop de economisire/investiții, împreună cu abilităţile 

şi cultura financiară scăzute, neîncrederea în bănci și disponibilitatea redusă a serviciilor 

financiare în zonele rurale, împiedică plasarea economiilor din partea populației şi mediului 

de afaceri. Acestea sunt direcționate, în principal, în consum sau în sectorul imobiliar 

rezidențial. Având în vedere subdezvoltarea pieței de capital (aproape 2% din PIB), practic nu 

există alte canale prin care economiile (alimentate în mare parte de remitențe) pot ajunge în 

sectorul real al economiei. Reglementările restrictive (vezi în continuare capitolul 4 „Cadrul 

regulator”), concentrarea ridicată și lipsa alternativelor de economisire și finanțare 

consolidează tendința băncilor de a adopta politici de creditare conservatoare sau de a percepe 

dobânzi înalte. Atunci când  băncile pot prospera cu un număr stabil de clienți mai mari, 

acestea nu au nici un stimulent real pentru a îmbunătăți eficiența operațională, gama de 

produse financiare și, în special, nici un stimulent pentru a merge în josul segmentelor de 

piață pentru a satisface nevoile întreprinderilor mici
36

.  

50. Același lucru este valabil și în cazul în care băncile pot face profituri consistente din 

simpla cumpărare a datoriei publice, astfel cum a fost cazul, în mod frecvent, începând cu 

2009. GM a crescut substanțial oferta de valori mobiliare de stat (VMS) pentru a finanța 

deficitele bugetare (figura 20, axa din dreapta). În momentele de creștere a inflației, BNM a 

crescut, de asemenea, rata dobânzii de bază. Acest lucru a condus, la fel, la creșterea ratei 

                                                 
36 Financing Technology Entrepreneurs & SMEs in Developing Countries: Challenges and Opportunities, the WB, 2008. 
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dobânzii efective pentru VMS, permițând băncilor să facă profit prin simpla cumpărare și 

deținerea acestora până la scadență (figura 20, axa din stânga). Acest fenomen rezultă, 

deseori, în excluderea creditării la scară mică. Ratele în creștere ale dobânzilor pentru VMS și 

rezervele obligatorii ale băncilor la BNM au majorat profitabilitatea băncilor și au redus din 

motivația acestora de a se extinde pe noi segmente de piața şi a căuta noi clienți. Același 

lucru, chiar dacă nu mai mult, este valabil pentru volatilitatea înaltă a ratelor de schimb. 

Fluctuațiile abrupte ale cursurilor de schimb ale valutelor străine faţă de MDL permit băncilor 

să facă profituri substanțiale. Așa, în 2016 profitul din diferențele de curs valutar au 

reprezentat 62% din profitul total net al sectorului bancar, în 2015: 90%, în 2014: 106%, în 

2013: 60% și în 2012: 121%
37

. 

Figura 20: VMS vândute şi rata efectivă a dobânzii la VMS 

 

 
Sursa: BNM. 

 

Concentraţia înaltă şi competiţia limitată în sistemul bancar 

51. Cu toate că indicele Herfindahl-Hirschmann (HH) de concentrare a sectorului bancar 

din Republica Moldova este la un nivel moderat (1.682 în 2016)
38

, comparația internațională 

relevă o rată de concentrație mai mare în comparație cu țările cu nivel similar de dezvoltare. 

Concentrația s-a intensificat în special după 2009. Primele 5 bănci din Moldova au deţinut 

83% din totalul activelor sectorului bancar în 2016 (figura 21). Chiar și primele 3 bănci au 

avut o cotă de piață de 64%. Acest nivel este foarte mare în comparație cu țările similare. 

Astfel, indicatorul mediu pentru cota de piață a primelor 5 bănci din țările EC a fost de 64% în 

2016, 62% în SEE și 60% în EE. Concentrația este chiar mai mare pentru piața creditelor. 

Circa 85% din portofoliul total de credite aparţin primilor 5 bănci, chiar şi primele 3 bănci au 

o cotă de piață pentru credite de 68%. La fel de mare este și concentrația pieței depozitelor 

bancare (86% pentru băncile top-5 şi 67% pentru cele top-3 în 2016). Cu toate acestea, 

concentrația reală în sectorul bancar moldovenesc ar putea fi chiar mai mare, având în vedere 

faptul că structura de proprietate opacă a băncilor din Moldova ar putea ascunde încă 

interconexiuni și afilieri între bănci, care a fost cazul celor 3 bănci eșuate. Această situație nu 

doar că subminează concurența bancară și, în special, pe piața creditelor, dar și prezintă riscuri 

substanțiale pentru stabilitatea sectorului bancar şi a celui financiar în ansamblu. 

  

                                                 
37 Datele din rapoartele privind rezultatele financiare ale băncilor de pe www.bnm.md . 
38 Raportul BNM pentru anul 2016. 

41.9 

28.7 

15.6 

5.4 

15.7 

11.8 

3.1 

6.6 

13.3 

18.9 

11.2 

6.7 

10.8 

5.6 
4.6 4.4 

19.7 

15.6 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valori
mobiliare de
stat vandute,
total, mil. lei

Rata efectiva
a dobanzii
pentru
valorile
mobiliare de
stat cu
termen de 91
zile

http://www.bnm.md/


46 

 

 
Figura 21: Cota de piaţă top-5 bănci după valoarea activelor vs media din regiune 

 

 
Sursa: BNM şi CEE Banking Sector Report, Raiffeisen Research, June 2016 și 2017. 

 

52. Imaginea este și mai evidentă dacă măsurăm concentrarea numărului de debitori ai 

băncilor. Băncile top-5 aveau concentrate 92% din totalul creditelor bancare (ca număr) în 

2015, în timp ce cele top-3 - 80%, cu cele mai mari două bănci reprezentând 65% din totalul 

creditelor (figura 22). Mărimea medie a creditelor corporative pe întregul sector bancar a fost 

de 398 mii MDL (21 mii USD) în 2015, ceea ce implică faptul că beneficiarii creditelor sunt, 

în principal, companiile medii şi mari. Cele mai mari valori medii ale creditului (1,6 milioane 

MDL, sau 87 mii USD) l-au avut cele mai mici 3 bănci. Valoarea medie a creditului pentru 

băncile top-5 a fost de aproape 376 mii MDL (20 mii USD) și 413 mii MDL (22 mii USD) 

pentru cele top-3. Celelalte 3 bănci din segmentul de mijloc a pieței bancare au avut un credit 

mediu de aproape 770 mii MDL (USD41 mii). Dintre cele 11 bănci care funcționează în 

Moldova, doar cele mai mari cinci au mai mult de 8.000 de credite corporative fiecare (în 

medie, 15 mii de credite corporative), iar cele mai mari 3 bănci au în portofoliul lor, în medie, 

19,5 mii credite corporative. Cele mai mici 3 bănci au avut, în medie, 194 credite corporative 

fiecare și, în consecință, expuneri mai mari faţă de câțiva clienți selecți. Cele 3 bănci de 

mărime medie rămase au avut, în medie, 1,8 mii împrumuturi de afaceri în 2015. Concentraţia 

înaltă a pieţei bancare şi predilecţia băncilor pentru creditele mari limitează AF pentru 

businessul mic. Un studiu al BM din 2013 a stabilit, că 3% din debitorii băncilor deţineau 

80% din soldul total al creditelor
39

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Republic of Moldova Enterprise Access to Finance/Background Note, the WB, 2013. 
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Figura 22: Cota de piaţă a băncilor după nr. de credite în portofoliu şi sold, 31.12.2015 

Sursa: BNM
40

. 

Nivelul scăzut de investiţii străine directe strategice în sectorul bancar 

53. Se consideră că un sistem bancar mai eficient facilitează intermedierea financiară și 

contribuie la alocarea optimă a resurselor financiare în sectorul real. Dovezile empirice 

sprijină, în mare măsură, ideea că proprietatea străină are un impact pozitiv asupra eficienței 

bancare. Băncile străine au un acces mai bun la tehnologiile informaționale avansate și mai 

multă expertiză în comparație cu omologii lor de pe piața internă. Băncile străine pot importa 

practici mai bune de management și control intern și, de asemenea, pot crește concurența. In 

plus, ele pot fi mai puțin vulnerabile la presiunile politice și mai puțin înclinate să acorde 

împrumuturi persoanelor afiliate. În cele mai multe cazuri, proprietatea comună cu investitorii 

strategici străini a fost determinantul esențial în schimbarea comportamentală a băncilor 

locale în țările în tranziție
41

. Evaluând sectoarele financiare după crizele din țările în tranziție, 

BERD a ajuns la concluzia că criza financiară globală și criza ulterioară a datoriilor din zona 

euro a relevat faptul că cota ridicată a proprietăţii străine a băncilor a jucat un rol foarte 

important, atât ca formă de ISD în sectorul serviciilor financiare, cât și ca un canal pentru 

finanțarea investițiilor. Accesul băncilor-fiice la finanțare din partea băncilor-mamă a 

îmbunătățit disponibilitatea creditelor în economiile-gazdă și a contribuit la reducerea 

impactului negativ al șocurilor financiare locale
42

. 

54. În medie, cota investiţiilor străine în sectoarele bancare din EC/ESE este foarte mare. În 

țările EC, ponderea medie a proprietăţii străine în sectorul bancar a fost de aproximativ 63%, 

în 2016
43

. În ESE, cota medie a proprietăţii străine a fost chiar mai mare și a reprezentat 

aproximativ 85% din totalul capitalului bancar la sfârșitul anului 2016. În special, Republica 

Cehă și Slovacia sunt caracterizate prin cote foarte mari ale capitalului străin, de 82% și 98%, 

respectiv. Sectorul bancar din România se remarcă printr-un nivel al capitalului străin 

ultraînalt, de circa 90%. Dintr-o perspectivă pan-europeană și a ECE, ponderea proprietăţii 

străine în sectorul bancar moldovenesc este ridicat - aproape 81% la sfârșitul anului 2016. Cu 

toate acestea, ea maschează deţinerea indirectă a proprietăţii multor bănci "cu participare de 

                                                 
40 Aceste date nu sunt disponibile public şi au fost furnizate de BNM la solicitare, fără indicarea numelui băncilor. 
41 John Bonin, Iftekhar Hasan and Paul Wachtel: Banking in transition countries, Bank of Finland, BOFIT, 2014. 
42 EBRD transition report 2015-2016. 
43

 CEE Banking Sector Report, Raiffeisen Research, June 2017 
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capital străin" de către persoane fizice sau entități locale prin intermediul unor societăți 

înregistrate în străinătate, sau cetățeni străini. Există doar 4 sucursale ale băncilor străine 

(Mobiasbancă Groupe Societe Generale, ProCredit Bank, Exim Bank - Gruppo Veneto Banca 

și Banca Comercială Română Chișinău), care pot fi considerate cu adevărat investitori 

strategici străini. Cu excepția câtorva pachete minoritare de acțiuni la mai multe bănci 

deţinute de către unele IFI, autenticitatea altor cote de capital, pretinse străine, în băncile 

moldovenești este greu de susţinut. 

55. Prin urmare, prin bănci cu capital străin în Moldova vom avea în vedere, în principal, 

cele 4 subsidiare străine de mai sus. Acestea sunt mai bine capitalizate decât restul băncilor 

(reprezentând doar 23% din totalul activelor ponderate la risc, aceste bănci dețin împreună 

30% din capitalul de nivelul I, sau aproape 63% din capitalul statutar al tuturor băncilor). 

Toate acestea urmăresc strategii diferite, cel puțin două fiind predispuse la creditarea 

companiilor micro şi a IMM, una – la creditele de consum /ipotecare și una la creditele mari. 

Una dintre ele prezintă o expunere de aproape 100% la creditele corporative și are cea mai 

mica mărime medie a creditului din sector, ţintind primordial businessul mic. Subsidiarele 

străine ale băncilor nu sunt mai profitabile decât celelalte bănci; cu toate acestea, cel puțin 

două dintre ele au demonstrat rate stabile de creștere a activelor și a portofoliilor de credite, 

având printre cele mai mici rate ale CNP din sectorul bancar. Acestea, de asemenea, par să 

adopte o atitudine în creditare mai orientată spre client, având una dintre cele mai diversificate 

game de produse de creditare și practici de creditare mai bune
44

. Datorită unei guvernări 

corporative mai bune și a ratelor CNP mai mici, cele două bănci sunt, de asemenea, şi băncile 

acceptate de toate programele de finanțare ale donatorilor. Experienţa țărilor în tranziție 

sugerează că toate celelalte fiind egale, firmele preferă să se împrumute de la băncile străine, 

mai degrabă decât de la băncile locale, în cazul în care sunt disponibile ambele tipuri de 

bănci
45

. 

Transparenţa redusă a acţionarilor şi guvernarea corporativă slabă 

56. Subiectul va fi, de asemenea, discutat în secțiunea 4.1. „Cadrul regulator” a acestui 

Studiu. Cu toate acestea, transparenţa redusă a structurii acţionarilor și problemele de 

guvernare corporativă au ridicat întrebări nu numai pentru autoritatea de reglementare 

bancară. Frauda pe proporţii în cele 3 bănci (BEM, BS și UB) a subminat încrederea 

investitorilor, creditorilor externi, deponenților și clienților și a creat datorii financiare publice 

semnificative, punând în pericol stabilitatea întregului sector financiar. După cum a notat şi 

ultimul Program de Evaluare a Stabilităţii Financiare (FSAP) al FMI , schimbările majore în 

structura de proprietate a celor mai mari bănci din ultimii ani s-au realizat prin achiziționarea 

de acțiuni cu drept de vot în cote sub pragul de 5% necesar pentru aprobarea din partea 

regulatorului, precum și prin atacuri „raider" frauduloase care au subminat interesele 

acționarilor existenţi ai băncilor. Mai mult decât atât, sectorul bancar pare să fie controlat de 

un număr mic de persoane, care, ar controla o mare parte din sectorul financiar nebancar - 

companii de asigurare, registre de valori mobiliare, etc. Modificările în structura proprietăţii 

au dus la schimbări netransparente în componenţa consiliilor de administrație şi ale 

directorilor executivi. Acționarii principali - prin intermediul noului management – au 

promovat, în unele cazuri, creditare imprudentă și activități dubioase, care au deteriorat 

situațiile financiare ale acestor bănci. Există, de asemenea, probabilitatea ca o parte 

substanțială din creditele acestor bănci să fi fost utilizată la finanțarea tranzacțiilor cu părțile 

afiliate proprietarilor, ceea ce - în condiţiile în care identitatea beneficiarilor finali ai 

proprietăţii băncilor este mascată - nu poate fi identificată ca atare în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 

                                                 
44 Conform unuia dintre reprezentanţii sectorului privat intervievaţi, contractarea unui credit de la una din subsidiarele 

băncilor străine a durat 1 săptămână, în contrast cu 3 luni de la banca locală în care compania sa îşi are conturile. 
45 EBRD transition report 2015-2016. 
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57. În plus, rolurile și responsabilitățile proprietarilor, consiliilor și managementului erau, 

de multe ori, neclare şi subminau în mod substanțial guvernarea corporativă
46

. Consiliilor le 

lipsea independența și acestea nu erau întotdeauna bine calificate pentru a supraveghea 

operațiunile instituției financiare. În multe cazuri, membrilor consiliilor le lipsea experiența de 

lucru în instituții financiare, aceştia prezentau conflicte de interese. In cele mai multe cazuri, 

consiliile nu îndeplineau în mod adecvat rolul de planificare strategică, de supraveghere sau 

de gestionare a riscurilor. Planificarea, de mute ori, era insuficient axată pe prevenirea și 

controlul riscului. Mecanismele de gestionare a riscurilor, necesare pentru identificarea, 

măsurarea și raportarea riscurilor existente și potențiale, nu erau întotdeauna formalizate și 

independente efectiv. Consiliile nu erau responsabile în mod explicit, prin lege, pentru 

veridicitatea și integritatea raportării financiare ale băncilor lor
47

. Cu toate că auditorii 

băncilor raportau direct consiliului, funcțiile de audit intern nu erau independente. Ca răspuns 

la aceste deficiențe, Comitetul executiv al BNM a adoptat recent mai multe hotărâri, care, cel 

puțin la nivel normativ, ”umple golurile” lăsate de deficiențele amintite (Hotărârea nr.146 din 

07.06.2017 de aprobare a Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncii și 

Hotărârea nr.203 din 27.07.2017 de aprobare a Regulamentului cu privire la exigențele față de 

administratori), care introduc cerințe față de administratorii băncilor corespunzătoare 

criteriilor ”fit & proper”. 

58. Deficiențele descrise mai sus au ridicat probleme operaționale pentru bănci și au 

împiedicat AF pentru clienții lor. Consiliul Victoriabank, una dintre cele mai mari 3 bănci, nu 

a fost în măsură să-și exercite funcțiile mai mult de doi ani, din cauza neconformării 

acţionarului majoritar off-shore cu reglementările BNM. Intenția anunțată a Băncii Europene 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare de a-şi majora cota de capital în această bancă pentru a 

debloca situația a fost imediat subminată de modificări legislative suspecte în procedurile de 

înregistrare a acţiunilor bancare, pentru a împiedica achiziționarea de acțiuni de către 

investitorul strategic. Amendamentele au fost eliminate la scurt timp după, dar acest caz a 

evidenţiat existenţa unor interese versate la nivel înalt în menținerea status quo-ului în 

sectorul bancar. Falimentul celor 3 bănci (BEM, BS și UB) din cauza practicilor de guvernare 

ale acționarilor și managementului executiv (de rând cu alte motive) a dus la consecințe 

financiare mai largi, inclusiv creșterea dobânzilor la credite și depozite, deteriorarea calității 

activelor, acoperirea teritorială și accesul fizic mai restrâns la serviciile financiare (una din 

cele 3 bănci în proces de lichidare a avut cea mai mare rețea de sucursale bancare din țară), 

pierderea încrederii în bănci (demonstrată de reducerea depozitelor la sfârșitul anului 2015, 

începutul anului 2016) și un acces la finanțare direct mai slab pentru companii din cauza 

excluderii celor mai mari bănci cu probleme de transparență şi guvernare corporativă din 

schemele de finanțare ale majorității donatorilor (vezi, de asemenea, secțiunile de mai jos).  

Practicile extra-conservative de evaluare a gajului 

59. Chiar dacă legea recunoaște multiple forme ale garanţiilor pentru bunurile mobile și 

imobile, practica băncilor demonstrează o preferință puternică pentru bunurile imobiliare - 

55% din toate garanțiile bancare la data de 31 decembrie 2015 (tabelul 4). Creditele garantate 

domină practica comercială și financiară, în timp ce creditele negarantate pentru afaceri sunt 

limitate, de obicei, la împrumuturile mici. Chiar dacă reglementările au fost modificate pentru 

a crește limita creditelor negarantate până la 500 mii MDL de la 100 mii MDL pentru 

împrumuturile de afaceri și de la 30 mii MDL până la 100 mii MDL pentru creditele acordate 

persoanelor fizice, băncile nu explorează în mod activ această oportunitate
48

. Creditele 

negarantate au avut o pondere de doar 5% la sfârșitul anului 2015, iar această cifră include 

atât creditele negarantate pentru afaceri, cât și cele pentru persoanele fizice. 

                                                 
46 Moldova Financial System Stability Assessment, the IMF, February 2016. 
47 Ibidem. 
48 În două dintre băncile intervievate valoarea creditelor negarantate pentru business este limitată prin reglementări interne la 

150 mii MDL, chiar dacă reglementările BNM permit până la 500 mii MDL. 
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                                                  Tabelul 4: Structura garanțiilor în sectorul bancar la 31.12.2015 

 

Garanţia % 
Imobil comercial 40% 
Imobil rezidenţial 15% 
Produse agricole 8% 
Altele 7% 
Utilaj, echipament 6% 
Mijloace de transport 5% 
Cesiunea creanţelor 5% 
Fără asigurare 5% 
Fidejusiune 4% 
Teren 3% 
Depozite bancare 2% 
Averea personală 1% 

Total 100% 
     Sursa: BNM. 

60. Gajul nu trebuie să fie mai mic de 100% din valoarea creditului, conform 

reglementărilor BNM (cu excepția creditelor negarantate descrise mai sus). Băncile 

intervievate au raportat un grad de acoperire practicat între 100% - 130%. Cu toate acestea, 

practicile de creditare se bazează pe valori înalte sau foarte înalte ale raportului gaj/credit iar 

acest lucru se traduce în incapacitatea companiilor de a obține credite suficiente pe baza 

garanției pe care acestea sunt în măsură să o ofere
49

. Evaluarea bunurilor imobiliare se face de 

către companiile externe de evaluare, în timp ce echipamentele și alte bunuri mobile pot fi 

evaluate de către unități specializate interne sau de către evaluatori externi. Valorile de gaj 

date de către evaluatorii externi sunt bazate pe trei abordări acceptate pe scară largă (valoarea 

de piață, de înlocuire și de lichidare). Cu toate acestea, creditorii (unitățile de evaluare internă) 

aplică în continuare reducerea acestor valori. Potrivit băncilor, valorile de lichidare sunt 

diminuate în continuare cu 10% (valoarea de lichidare este de obicei cu 30% mai mică decât 

valoarea de piață). Bunurile evaluate intern de către bănci (mai ales stocurile și 

echipamentele) sunt de obicei evaluate de către bănci la 50% din valoarea de bilanț (achiziție). 

În fiecare caz, valoarea garanției finale trebuie să fie aprobată de către unitatea de evaluare 

internă a băncii. În cazul OMF, evaluarea internă este efectuată de către expertul de credit. 

Interviurile cu clienții băncilor indică, însă, cerințe mai dure referitoare la gradul de acoperire 

şi evaluarea gajului din partea băncilor. Într-un caz, garanțiile acoperă creditul bancar în 

proporţie de 215% (la valoarea de lichidare, determinată de compania de evaluare) sau cu 

280% (la valoarea de piață, dată de același evaluator). Într-un alt caz, rata de acoperire a fost 

de 243% (evaluată de către bancă) sau mai mult de 540% la valorile de lichidare și de bilanț. 

În acest caz, banca a micşorat valoarea de lichidare (dată de către compania de evaluare) cu 

30%. În ambele cazuri, companiile nu mai pot accesa credite pentru finanțarea capitalului 

circulant (precedentele credite au fost pentru scopuri de investiții), deoarece banca spune că 

nu sunt suficiente garanții. 

61. Combinația de cerințe zeloase referitoare la acoperirea cu gaj şi evaluarea acestuia, 

precum și metodele netransparente și neclare (utilizate de către bănci) de stabilire a valorii 

garanției finale bazată pe evaluări externe sau interne, limitează accesul la credite. Clienții nu 

știu niciodată valoarea finală a garanției pe care banca o va atribui, ceea ce influențează în 

cele din urmă mărimea finanțării pe care o pot obține de la aceeași bancă sau de la alte bănci, 

respectiv planificarea afacerilor este afectată. Băncile justifică o astfel de abordare 

conservatoare a evaluării prin dificultățile cu vânzarea gajului, în special în ceea ce privește 

echipamentele, utilajele și imobilele din afara Chișinăului din cauza lipsei de piețe secundare 

lichide pentru ele. Băncile se plâng, de asemenea, de cheltuielile mari şi timpul îndelungat 

pentru a parcurge toate procedurile legale, de executare, vânzare şi altele, pentru recuperarea 

                                                 
49 Moldova Financial Sector Assessment Program, Insolvency and Creditor/Debtor Regimes, ROSC, WB, 2014. 
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datoriei. O altă practică a băncilor este de a încheia acorduri cu firmele de evaluare, 

obligându-le să vândă gajul în cazul în care debitorii nu rambursează creditul. Chiar dacă 

acest lucru nu are efecte juridice sau practice (aranjamentele respective sunt ilegale, în timp ce 

prețurile sunt valabile numai 3-6 luni de la evaluare, ceea ce este mult mai puţin decât 

perioada necesară pentru ca banca să pună în aplicare dreptul său de gaj), astfel de acorduri au 

potențialul de a influența evaluările de către firme specializate. Conform unora dintre cei 

intervievaţi, prețurile de piață atribuite de către firmele de evaluare sunt cu 20% mai mici 

pentru un activ în scopuri de garanție decât pentru același activ în alte scopuri (de vânzare, 

etc.) din cauza presiunii băncilor asupra companiilor de evaluare. BNM a publicat recent o 

listă neagră a companiilor de evaluare care au participat la evaluarea garanțiilor pentru 

împrumuturile celor 3 bănci în proces de lichidare, ceea ce evidenţiază încă o dată problema 

calității evaluării/evaluatorilor. Unele dintre băncile intervievate obişnuiesc să lucreze numai 

cu anumiţi evaluatori externi "de încredere", în timp ce altele, deşi nu au oficial o astfel de 

"listă scurtă", preferă să lucreze cu un număr limitat de evaluatori selecţi. 

Practicile inadecvate de management al riscului  

62. Băncile determină criteriile de aprobare a creditelor și structura portofoliilor lor de 

credite în cadrul regulilor stabilite de BNM și de proprietari. Autoritatea de reglementare 

impune băncilor să satisfacă cerinţele şi indicatorii prudenţiali, inclusiv capitalul normativ 

minim, coeficientul de suficienţă a capitalului ponderat la risc şi rezerve pentru pierderi din 

active şi angajamente condiţionale. Aceasta impune, de asemenea, limite de risc pentru 

diferenţele în termenul de scadenţă a activelor și pasivelor și de schimb valutar, precum și 

pentru concentrațiile de credite acordate persoanelor afiliate și unui singur sector. Băncile 

atribuie o categorie de risc pentru creditele standard și alte patru categorii pentru creditele cu 

diferite grade de întârzieri/probleme. Aproape toate creditele noi sunt clasificate ca standarde. 

Băncile evită creditele mai riscante în loc să crească prețul creditelor marginal acceptabile
50

. 

Cele mai multe din bănci privesc deciziile de creditare ca o artă (care se bazează foarte mult 

pe experiența și abilitățile experților seniori pentru a diferenția între proiecte bune și rele) și 

fac uz minim de măsurători de risc cuantificate. Acest lucru ar putea să funcționeze bine în 

cazul experţilor seniori, care au o experiență și expertiză vastă. Experţii de rang mai inferior 

pot să nu beneficieze, însă, pe deplin de această experiență și expertiză. Drept urmare, băncile 

pot supraestima riscurile, folosind scenariile cele mai rele, sumând riscurile independente și 

eşuând să calculeze factorii de atenuare a riscurilor: 

 Riscurile sunt definite în cuvinte şi deseori sumate; 

 Echilibrarea riscurilor nu este un concept obişnuit. Există o măsurare limitată a 

reducerii riscurilor prin diversificare şi determinarea punctelor forte ale debitorului; 

 Din cauză că băncile utilizează rar cuantificările, acestea nu calculează 

probabilităţile, ierarhizările şi riscul net total; 

 Rezultatul este că cerințele de gaj ale băncilor rareori sunt mai mici pentru debitorii 

cu fluxuri de numerar sau bilanțuri puternice. Cu toate acestea, cerințele de gaj pot fi 

mai mici în cazul în care lichiditatea gajului este ridicată; 

 Modelul actual de rating al riscului se bazează pe standardele internaționale Basel I 

de măsurare a riscului pentru determinarea suficienței capitalului. Acesta impune 

cerinţe faţă de transparența rapoartelor financiare bancare, atribuirea de ponderi de 

risc pentru categoriile de active și categorii de risc pentru creditele problematice pe 

baza întârzierii plăţilor, situației financiare și suficienței garanției. Cu toate acestea, 

este nevoie de o abordare mai rafinată față de evaluarea riscurilor. BNM a început 

                                                 
50 În cele mai multe dintre ţările dezvoltate creditele business standard sunt clasificate des în  9-14 categorii de risc. Băncile 

decid asupra riscului total al portofoliului şi măresc preţul creditului când riscul este mare. Acestea gestionează riscurile 

pentru a obţine profit maxim, în loc să evite riscurile. 
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implementarea Strategiei de convergenţă la principiile Basel II și Basel III, care oferă 

noi abordări pentru riscul de credit, de piață și cel operațional (vezi secțiunea 5.2. 

”Reformele în derulare pentru facilitarea accesului la finanțare” de mai jos). 

63. Băncile nu clasifică debitorii în raport cu concurenții sau poziția lor forte sau slabă în 

lanțurile valorice (LV). Cu toate acestea, băncile pot fi stimulate să utilizeze astfel de 

informații/date sectoriale în analiza lor de risc, dacă mai multe astfel de informații ar fi 

disponibile. Această categorie de informație include: 

 Puterea financiară relativă a debitorilor comparativ cu concurenții (studii sau 

profiluri sectoriale). 

 Pozițiile relative ale debitorilor în LV (cunoașterea poziției unui debitor în LV, fluxul 

de numerar, de finanțare între participanții la lanțul valoric, calendarul plăților, 

precum și structura de putere în cadrul LV). 

 Factorii de succes pentru identificarea debitorilor rezilienţi şi puternici (calitatea 

optimală a produselor, ambalarea, producţia, sursele de materie primă şi livrările, 

alternativele pentru canalele de distribuţie şi vânzări. 

Deficitul de resurse pe termen lung 

64. Băncile sunt limitate în capacitatea lor de a acorda credite pe termen mediu și lung
51

 de 

către normele BNM, care solicită ca suma activelor băncii cu termenul de rambursare mai 

mare de 2 ani să nu depăşească suma resurselor ei creditele să se încadreze în scadenţele 

resurselor financiare (Principiul I al lichidității sau indicatorul lichidității pe termen lung)
52

. 

Indicatorul lichidității pe termen lung (LTL) al băncilor nu trebuie să fie mai mare de 1. 

Totuşi, se pare că nu toate băncile sunt în mod activ preocupate de gestionarea acestui 

indicator pentru a-şi crește capacitatea de a credita pe termen lung. La sfârșitul anului 2016, 

LTL pentru întregul sector bancar a fost de 0,64. Doar 3 bănci au avut rata LTL mai mare de 

0,7. Pentru restul băncilor LTL a variat între 0,36-0,66. Băncile intervievate au declarat că pot 

acorda credite din resurse proprii, fără nici o limitare, pentru clienții eligibili, pe o perioadă de 

până la 2 ani, în timp ce acordarea de credite pe termen mai lung este problematică. Practic, 

acest lucru înseamnă că sectorul bancar depinde de capitalul propriu și finanţările speciale ale 

donatorilor ca surse pentru creditele pe termen mediu și lung. Există, de asemenea, linii de 

creditare individuale ale unor IFI, care oferă finanțare pe termen lung (vezi secțiunea 5.3. 

„Eforturile curente de reformă ale partenerilor de dezvoltare” mai jos). Cu toate acestea, din 

motive de netransparenţă a acţionarilor şi probleme de guvernare corporativă, cei mai mulţi 

dintre donatori au limitat participarea băncilor la programele lor de finanțare, în special pentru 

cele mai mari 3 bănci. Acest lucru a redus în mod substanțial disponibilitatea finanțării pe 

                                                 
51 Conform reglementărilor BNM, termen mediu - 1-5 ani; termen lung – mai mult de 5 ani. 
52 Indicatorul lichidităţii pe termen lung reprezintă raportul dintre: suma activelor băncii cu termen mai mare de 2 ani și 

resursele ei financiare. Activele băncii includ: (1) credite şi plasări acordate băncilor cu termenul rămas până la rambursare 2 

ani şi mai mult; (2) credite şi plăţi cu avans acordate clienţilor cu termenul rămas până la rambursare 2 ani şi mai mult; (3) 

leasing financiar cu termenul rămas până la rambursare 2 ani şi mai mult; (4) cote de participare în capitalul agenţilor 

economici (inclusiv a băncilor); (5)  active financiare păstrate până la scadenţă cu termenul rămas până la scadenţă 2 ani şi 

mai mult; (6)  mobilizări corporale; (7) minus mărimea reducerilor pentru pierderi la aceste active, amortizarea imobilizărilor 

corporale şi diferenţe din reevaluarea activelor date. Resursele băncii includ: (1)  capitalul normativ total, determinat în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc; (2) pasivele obţinute de la bănci şi pasivele 

obţinute de la clienţi (excluzând depozitele de economii ale persoanelor fizice) cu termenul rămas până la rambursare 2 ani şi 

mai mult; (3) 50% ale pasivelor obţinute de la bănci şi ale pasivelor obţinute de la clienţi (excluzând depozitele de economii 

ale persoanelor fizice) cu termenul rămas până la rambursare de la 1 până la 2 ani; (4) 10% ale pasivelor la vedere obţinute de 

la clienţi (excluzând depozitele de economii ale persoanelor fizice); (5) depozitele de economii ale persoanelor fizice cu 

termenul rămas până la rambursare 2 ani şi mai mult; (6)  60% ale depozitelor de economii ale persoanelor fizice cu termenul 

rămas până la rambursare de la 1 până la 2 ani; (7) 30% ale depozitelor de economii ale persoanelor fizice la vedere şi cu 

termenul rămas până la rambursare de până la 1 an; (8) obligaţiuni în circulaţie şi alte valori mobiliare emise de bancă cu 

termenul rămas până la scadenţă 2 ani şi mai mult; (9) 50% ale obligaţiunilor în circulaţie şi altor valori mobiliare emise de 

bancă cu termenul rămas până la scadenţă de până la 2 ani; (10) 60% ale rezervelor pentru pensiile lucrătorilor băncii. 
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termen lung, aşa cum cele mai mari 3 bănci, după cum s-a discutat mai sus, deţin 80% din 

totalul creditelor ca număr în sectorul bancar. 

65. În 2016, depozitele totale reprezentau 75% din pasivele bancare, acestea constituind 

resursele de bază  utilizate de bănci pentru creditare. Circa 83% din totalul creditelor acordate 

în 2016 (ca valoare) au fost cu termene mai mari de 1 an (39% - de la 2-5 ani; 35% - de la 1-2 

ani, 8% - mai mult de 5 ani). În același timp, deponenții aleg să plaseze banii în depozite 

bancare preponderent pe termen scurt: 92% din totalul depozitelor noi la termen (ca valoare) 

în 2016 au fost de până la 1 an. Depozitele mai mari de 5 ani au format doar 0,1% din totalul 

depozitelor, de la 2-5 ani - 4% și de la 1-2 ani - 4% (figura 23). Circa 69% din totalul 

depozitelor în 2016 aparțineau persoanelor fizice. Baza îngustă a investitorilor instituționali 

limitează disponibilitatea depozitelor bancare pe termen lung. Sectorul de asigurări este foarte 

mic ca pondere în PIB, în timp ce fondurile de pensii private lipsesc. Piața de capital rămâne 

neatractivă pentru investitori, astfel încât băncile nu plasează obligațiuni pe piața de capital 

pentru a strânge fonduri pe termen lung. În ceea ce privește depozitele de la populație, 

creşterea plasamentelor pe termen lung la bănci este limitată de volatilitatea înaltă a ratelor 

dobânzilor, lipsa de încredere în bănci (îndeosebi, încrederea pe termen lung), după o serie de 

falimente bancare (inclusiv recente), precum și de plafonul de acoperire redus din partea 

FGDSB – 6.000 MDL (20.000 MDL după 01.01.2018), care nu poate spori încrederea în 

bănci. De asemenea, aria de acoperire cu servicii de către bănci în zonele rurale este foarte 

mică, în timp ce populația rurală reprezintă aproape 60% din totalul populației. 

Figura 23: Creditele noi acordate (st.) şi depozitele atrase (dr.) în 2016 după termen 

Sursa: BNM. 

Procedurile complexe şi lungi de acordare a creditelor 

66. Capacitatea companiilor de a finanța activitățile de afaceri din credite bancare este grav 

afectată de dificultățile în planificarea și respectarea calendarelor planificate pentru o astfel de 

finanțare. Potrivit reprezentanților sectorului privat intervievați, examinarea solicitărilor de 

credit de către cele mai multe dintre bănci este imprevizibilă și extrem de lungă. Procesul 

durează în medie 3 luni, iar în unele cazuri chiar mai mult. Chiar și în cazul în care băncile au 

stabilit limite de timp (1-2 săptămâni) pentru procesul de aprobare în ansamblu, acest lucru nu 

include timpul pentru colectarea tuturor documentelor necesare și se referă, de fapt, la timpul 

din momentul în care decizia a fost luată şi până la plată efectivă a banilor. Astfel, pentru a nu 

depăși termenul stabilit intern pentru aprobarea cererii de împrumut, unele bănci solicita 

clienților să completeze cererea de împrumut numai după ce toate documentele au fost 

colectate și analiza de credit a fost făcută. Cele mai multe dintre bănci au un proces de 

aprobare de împrumut pe două niveluri. Filialele pot acorda credite în limitele aprobate de 

către oficiul central (de obicei, 300-500 mii MDL). Sumele care depășesc aceste limite trebuie 

să fie aprobate de către oficiul central. În cazul creditării din fondurile speciale ale 

donatorilor, administrate de către unitățile de implementare a proiectelor (UIP), acestea 
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deseori trebuie să fie aprobate și de către UIP, ceea ce face ca întregul proces de examinare să 

fie extrem de greoi și de lungă durată. Acest lucru poate descuraja multe companii să aplice la 

finanţare. Analiza internațională arată că, atunci când IMM au posibilitatea de a alege diferite 

bănci din orașul lor, ele tind să împrumute de la bănci solide, care au proceduri de creditare 

mai puțin ierarhice
53

. 

67. Pachetul de documente care trebuie să însoțească cererea de împrumut include o listă 

destul de lungă de documente care urmează să fie colectate de la diferite organisme (extras de 

la cadastru, confirmări de la inspectoratul fiscal de stat, extras din Registrul de stat al 

întreprinderilor, autorizaţii pentru construcții, confirmarea dreptului de utilizare a terenului, 

certificatul de la departamentul de înmatriculare a mijloacelor de transport, consimțământul 

organului tutorial, etc.), în afară de evaluarea gajului, documentația financiară, aprobarea 

cererii de împrumut de către fondatori, confirmarea împuternicirii managerilor, documente de 

justificare a tranzacției, etc. Colectarea tuturor acestor şi a altor documente întârzie în mare 

măsură aprobarea creditelor. Multe dintre organele statului care eliberează documentele 

respective nu au registre electronice, sau nu recunosc semnătura electronică, prin urmare, 

documentația pe suport de hârtie este prevalentă. În contrast, OMF au dezvoltat o abordare 

mai rapidă, solicitând de multe ori doar confirmarea dreptului de proprietate asupra gajului 

(pentru creditarea persoanelor fizice, în mare parte). Pentru a evita întârzierile enorme, mulți 

oameni de afaceri iau credite de la OMF ca persoane fizice, chiar dacă acestea sunt cu 30-50% 

mai scumpe decât creditele bancare. Cultura de deservire a clienţilor, de asemenea, nu pare a 

fi o prioritate pentru multe bănci. Unii debitori descriu filialele băncilor ca SRL-uri ale 

managerilor lor. Relațiile personale cu directorul filialei băncii este importantă pentru a 

accelera procesul de aprobare a creditelor. Oferirea "bonusurilor de succes" (cadourilor) 

pentru managerii superiori, de asemenea, pare a fi o practică răspândită pentru a grăbi 

obținerea creditelor. În astfel de cazuri, perioada de examinarea dosarului de împrumut poate 

dura doar 1-2 săptămâni. 

Cota înaltă a creditelor neperformante (CNP) 

68. Ponderea înaltă a CNP
54

 este un alt factor care contribuie la explicarea nivelului scăzut 

de investiții și a practicilor de creditare restrictive într-o economie. Cotele mai ridicate ale 

CNP sunt asociate cu o creștere mai slabă a creditului intern acordat sectorului privat și cu 

investiții mai mici. Studiile specializate arată că ponderea mare a CNP are impact 

semnificativ asupra creditării, redresării economice a băncilor și, în cele din urmă, asupra 

creșterii economice, deoarece există o corelație puternică între nivelul CNP și creșterea 

PIB/creditării. Există două canale principale prin intermediul cărora CNP poate îngreuna 

redresarea economică. În primul rând, băncile împovărate cu CNP pot fi prost plasate pentru a 

extinde noi credite. În cadrul băncilor, ponderea mare a CNP crește costurile de finanțare și 

reduce eficiența operațională. În al doilea rând, debitorii supra-îndatoraţi au stimulente reduse 

pentru a investi și activele rămân sub controlul lor, în loc să fie realocate către beneficiari mai 

productivi
55

. Această tendinţă este deseori observată atunci când sectorul financiar se 

contractează și creșterea economică stagnează. Problema este agravată de incertitudinile din 

cadrul juridic care reglementează reorganizarea și insolvabilitatea, precum și de constrângerile 

din sistemul judiciar. Înlăturarea CNP din bilanțurile băncilor și ale companiilor poate 

contribui la revigorarea creșterii creditării, ceea ce ar face mai multe fonduri disponibile 

pentru finanțarea investițiilor. 

 

 

                                                 
53 EBRD transition report 2015-2016. 
54 Conform Regulamentului BNM cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, CNP reprezintă creditele 

clasificate ca substandarde, dubioase şi compromise. 
55 Frank Cmoc, Non-performing loans: addressing legal and regulatory impediments, EBRD. 
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Figura 24: Evoluţia ratei CNP în sectorul bancar, % 

 
Sursa: BNM şi BM 

69. După cum arată şi cifrele din figura 24 de mai sus, rata CNP în sectorul bancar 

moldovenesc a rămas înaltă în ultimii 7 ani. Aceasta a crescut peste 16%, pe valul crizei 

financiare mondiale în 2009, cu toate acestea nu a reușit să revină la nivelurile de dinainte de 

criză în anii următori, chiar dacă anii 2010-2011 și 2013 au avut unele dintre cele mai mari 

rate de creștere economică din istoria Moldovei. Începând cu sfârșitul lunii iunie 2016, rata 

CNP a crescut din nou peste 16% (datele pentru 2015 și 2016 nu includ cele 3 bănci aflate în 

proces de lichidare - BEM, BS și UB). Acest nivel este destul de mare în comparație cu țările 

similare și cele din regiune (rata CNP în țările EAC a fost de 8,1% în 2015). Menţinerea CNP 

la o cotă înaltă pentru o perioadă atât de lungă de timp poate fi o dovadă a impedimentelor 

sistemice în ceea ce priveşte aplicarea drepturilor creditorilor și a regimului insolvabilității, în 

paralel cu deja discutata deteriorare a condiţiilor macroeconomice şi de afaceri. În cazul în 

care nu este rezolvată, problema CNP poate adânci gravitatea și durata crizelor financiare, 

prin indisponibilizarea resurselor și împiedicarea procesului de alocare a fondurilor, 

prelungind astfel stagnarea economică
56

. Din cauza ratei înalte a CNP, de asemenea (și 

coroborată cu problemele de netransparenţă a proprietăţii şi guvernare corporativă deficientă), 

multe bănci au fost excluse din programele de finanțare ale donatorilor internaționali (FIDA, 

BM și altele), deoarece aceasta se numără printre criteriile de eligibilitate pentru instituțiile 

financiare participante. 

 

3.2 Sectorul de microfinanţare 

70. Sectorul de microfinanțare (SMF) rămâne principala alternativă sectorului bancar pentru 

multe IMM și persoane fizice din Moldova. Principalii operatori din sector sunt organizațiile 

de microfinanțare (OMF) și Asociațiile de Economii și Împrumut (AEÎ). Dacă în anul 2003 

existau doar 11 OMF, până la sfârșitul anului 2016 numărul acestora a crescut la 132. În 

aceeași perioadă, numărul de AEÎ s-a diminuat de la 405 la 288, indicând asupra faptului că 

procesul de dezvoltare extensivă a AEÎ a ajuns, în mare măsură, la sfârşit. SMF îşi datorează 

apariția sa, la sfârșitul anilor '90, golului lăsat de bănci în finanțarea IMM, precum și a 

persoanelor fizice, în special în zonele rurale. OMF și, în special AEÎ, au mers mai adânc în 

regiunile rurale, aducând serviciile financiare de bază mai aproape de populație. Băncile au 

considerat aceste produse prea mici și neprofitabile și, practic, au renunţat să meargă mai jos 

pe segmentele de piață. OMF au apărut dintr-o combinație de inițiative de afaceri și asistență 

externă. De exemplu, Microinvest și Corporația de Finanțare Rurală (CFR), mult timp cele 

mai mari două OMF, au rezultat din implicarea directă sau indirectă a donatorilor externi 

(Microinvest a fost creată de către Fundația Soros-Moldova, în timp ce CFR a primit suport 

                                                 
56 David Woo, Two approaches to resolving non-performing assets during financial crises, IMF, 2000. 
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inițial de la Banca Mondială în 1997). AEÎ, de asemenea, au apărut în 1997, dintr-un proiect 

de finanțare rurală a Băncii Mondiale, care a inițiat primele AEÎ în Moldova. În timp, mulți 

alți donatori au contribuit la extinderea și dezvoltarea rețelei AEÎ. 

71. Reglementările liberale și randamentele ridicate au atras noi operatori în sectorul OMF, 

dintre care mulţi cu capital străin. În afară de Microinvest și CFR, celelalte 3 OMF din top-5 

în creditarea IMM - Prime Capital, Total Leasing & Finance (TLF) și Express Leasing & 

Microfinance (ELM) - sunt deținute de investitori internaționali (Prime Capital si ELM - de 

grupul american de fonduri private de capital, administrat de New Century Holdings; TLF - 

de Emerging Europe Leasing and Finance BV şi OMF Bank din Olanda). Aceste 5 OMF deţin 

cea mai mare parte a creditării corporative din SMF. Diferite OMF urmăresc diverse strategii; 

cu toate acestea, majoritatea acestora ţintesc segmentele împrumuturilor de consum și celor 

ipotecare și doar puțini dintre cei mai mari operatori sunt activi în creditarea sectorului IMM. 

72. Sectorul OMF este dominat de 8 OMF mari. Acestea deţin 72% din totalul activelor 

sectorului și 70% din totalul portofoliului de împrumut. De asemenea, aceste OMF deţin 76% 

din capitalul total al sectorului și din profitul net total. Dintre acestea, cele mai mari 5 OMF 

sunt active în creditarea IMM (descrise mai sus) și 3 OMF sunt specializate în împrumuturile 

de consum și ipotecare: Easy Credit, Credit Rapid și Best Invest. Mai mult decât atât, dintre 

OMF orientate la creditarea corporativă, CFR (și, într-o măsură mai mică Microinvest) au fost 

concepute inițial pentru a finanța AEÎ. După criza economică din 2009, aceste 2 OMF şi-au 

redus expunerea la împrumuturile faţă de AEÎ; cu toate acestea CFR încă mai acordă aproape 

2/3 din împrumuturile sale AEÎ. Microinvest a redus această expunere la doar 4-5% din 

portofoliul său. Cotele de piață după volumele de împrumuturi ale celor mai mari OMF în 

2016 sunt prezentate în figura 25 de mai jos. În pofida creșterii rapide a sectorului, importanța 

sa pentru creditarea sectorului IMM este încă foarte limitată. În 2016, totalul portofoliului de 

împrumuturi al sectorului OMF, în comparație cu portofoliul de credite al sectorului bancar a 

fost de doar 10,9%. Dacă avem în vedere că cel puțin 3/4 sunt împrumuturi de consum și 

ipotecare, rolul său ca o alternativă potențială creditelor bancare în AF pentru IMM scade și 

mai mult. 

Figura 25: Cotele de piaţă ale OMF (% din portofoliul total de împrumuturi), 2016 

 
Sursa: CNPF. 

73. Sectorul OMF a demonstrat o creștere impresionantă nu numai în ceea ce privește 

numărul de OMF înregistrate. Activele sectorului  s-au majorat aproape de 2,5 ori în 2016 față 

de 2007, în timp ce portofoliul de împrumuturi - aproape de 3,7 ori. În general, OMF par a fi 

extrem de profitabile, iar în timp profitabilitatea lor doar a crescut. Rentabilitatea activelor 

(ROA) în sectorul OMF a fost de 9,6% în 2016, de peste șapte ori mai mare decât în 2007, iar 

rentabilitatea capitalului (ROE) a fost de 27,3%, cu 92% mai mare decât în 2007 (figura 26). 

Chiar și în anii de recesiune economică (2009, 2012), sectorul OMF a rămas, în general, 

destul de profitabil. OMF au demonstrat o mai bună adaptabilitate la condițiile nefavorabile 
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ale pieței în comparație cu băncile. Acest lucru se datorează, în parte, cadrului de 

reglementare mai liberal şi diversificării mai mari a portofoliului. Cu toate acestea, datele 

privind rentabilitatea OMF trebuie tratate cu precauție. Acest sector nu este reglementat și 

chiar dacă CNPF a introdus norme unice în 2012 pentru determinarea provizioanelor pentru 

pierderile la credite în scopuri fiscale, nu există cerințe obligatorii referitoare la auditarea 

rapoartelor financiare (pentru o descriere mai detaliată a reglementării sectorului OMF vezi în 

continuare capitolul 4 „Cadrul regulator”). 

74. În contrast, AEÎ au fost grav afectate de criza economică din 2009. Mărimea activelor, 

portofoliul de credite și ROA au depășit abia în 2016 nivelurile de pre-criză. Sectorului AEÎ i-

au trebuit 2 ani pentru a relua creșterea după prăbușirea din 2009, dar acesta mai înregistrează 

încă rate de creștere mai mici comparativ cu sectorul OMF (în medie, 14% pe an atât pentru 

active, cât și pentru împrumuturi în perioada 2011-2016, în comparație cu creșterea de 18% 

pentru active și 21% pentru împrumuturi ale OMF). În comparație cu anul 2009, numărul de 

debitori ai AEÎ în 2016 s-a redus cu 24% (în aceeași perioadă, numărul de debitori ai OMF a 

crescut de 9 ori). Valoarea medie a împrumuturilor  OMF a scăzut de la 58 mii MDL în anul 

2009, la 17,8 mii MDL în 2016, în timp ce cea a AEÎ a crescut de la 6,5 mii MDL în 2009 

până la 13,8 mii MDL în 2016, reflectând o scădere a numărului de debitori, legată, în 

general, de scăderea numărului de AEÎ active. 

75. Deprecierea leului moldovenesc a afectat rata de creștere a sectorului. Aproape toate 

cele mai mari OMF îşi asigură finanţarea de la IFI sau de la acționarii lor internaționali. 

Acestea raportează în scopuri de management în USD sau EUR. Chiar dacă în termeni de 

MDL, creșterea sectorului OMF arată impresionant, transpuse în USD și EUR cifrele sunt mai 

puțin remarcabile. În anul 2016, portofoliul de împrumuturi al OMF în MDL a crescut față de 

2014 cu 56%, în timp ce profitul net - cu 62%. Având în vedere deprecierea cu aproape 28% a 

MDL în raport cu USD față de 2014, portofoliul de împrumuturi al sectorului OMF a crescut 

în aceiași perioadă cu 22% exprimat în USD, în timp ce profitul net - cu 27%. În ceea ce 

privește EUR, portofoliul de împrumuturi a crescut cu mai puțin de 42%, în timp ce profiturile 

au crescut cu  aproape 48%, pe fondul deprecierii mai puțin pronunțate a MDL față de EUR 

(cu 10%). Pentru AEÎ, indicatorii de performanță exprimaţi atât în USD cât și în EUR arată 

mai rău: în USD portofoliul de împrumuturi s-a majorat doar cu 0,1% în 2016 față de 2014, 

iar profitul net - cu aproape 20%, în timp ce în EUR majorarea a fost de 17% și 39%, 

corespunzător. 

Figura 26: Evoluţia sectoarelor OMF şi AEÎ 
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Înclinaţia spre împrumuturile de consum şi ipotecare 

76. Nu există date statistice disponibile referitoare la cât din împrumuturile din portofoliile 

OMF și AEÎ sunt pentru "persoane juridice", adică pentru entitățile care desfășoară activități 

de afaceri (rapoartele CNPF nu furnizează astfel de informații). Ipoteze indirecte pot fi făcute, 

totuși, din distribuția pe sectoare a împrumuturilor. De asemenea, datele din interviuri au 

relevat faptul că împrumuturile pentru afaceri dețin între 30% și 80% din totalul portofoliilor 

de împrumuturi ale OMF active în creditarea corporativă. Pentru sectorul AEÎ este mai dificil 

de estimat această cifră, deoarece mulţi dintre debitorii individuali ai AEÎ nu sunt înregistraţi 

ca persoane juridice, chiar dacă aceştia iau împrumuturi pentru scopuri de antreprenoriat. 

Doar 7,9% din portofoliul de împrumuturi al OMF de 3,8 miliarde MDL au mers către 

agricultură şi industria alimentară în 2016. Această cifră pentru sectorul AEÎ este mai mare 

(41,7% din portofoliul de 524 milioane MDL), dar având în vedere portofoliul mai mare, 

nivelul de creditare al agro-businessului de către OMF este de 1,4 ori mai mare decât cel al 

AEÎ. În același timp, cca. 83% din totalul împrumuturilor sectorului OMF și 53% din 

împrumuturile sectorului AEÎ par să meargă către persoanele fizice (ca împrumuturi de 

consum, imobiliare și alte împrumuturi) – figura 27. 

Figura 27: Distribuţia pe sectoare a împrumuturilor OMF (st.) şi AEÎ (dr.), 2016 

  
Sursa: Alcătuit de autor în baza datelor CNPF. 

77. Înclinația către împrumuturile de consum și ipotecare pare a fi determinată de riscurile 

mai mari percepute de OMF în creditarea companiilor micro și mici (care sunt determinate, în 

primul rând, de constrângerile descrise în capitolul “constrângerile în sectorul privat” al 

acestui Studiu). După cum a demonstrat criza din 2009, OMF mari, care au creditat bunuri de 

consum, au raportat portofolii de împrumuturi de calitate mai bună și profituri mai mari. 

Acest lucru a descurajat, de asemenea, mai multe OMF de la intrarea în segmentele 

întreprinderilor micro și mici în anii următori
57

. În același timp, având în vedere rata ridicată a 

ocupării neoficiale a forței de muncă, multe persoane fizice nu sunt eligibile pentru credite 

bancare. Acest lucru lasă un segment de piață mare neacoperit de creditarea bancară. De 

asemenea, OMF intervievate au declarat că le este mai ușor să-şi exercite drepturile de 

creditor în raport cu activele personale, în comparație cu SRL, care pot fi pasibile în mod 

legal de răspundere pentru datorii în limita capitalului lor, care este deseori doar câteva mii de 

MDL (atunci când gajul se dovedește insuficient pentru a recupera datoriile în totalitate). 

Abilităţile manageriale ale AEÎ şi posibilităţile operaționale ale AEÎ şi OMF, limitate 

78. Circa 94% din împrumuturile AEÎ sunt negarantate; totuși, acest lucru nu pare să aibă 

un impact negativ asupra calității portofoliului lor de împrumuturi, rata împrumuturilor  

neperformante fiind de doar 4,4% din totalul portofoliului de împrumuturi la sfârșitul anului 

2016. Totuşi, acest lucru nu poate ascunde faptul că, la sfârșitul anului 2009, nivelul 

                                                 
57 Studiul de evaluare a pieței de microfinanțare în Republica Moldova, BFC, 2010. 
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portofoliului supus riscului (PAR) a fost mai mare de 21% şi porțiuni mari din cesta au trebuit 

să fie casate în 2010. În perioada 2007-2008, AEÎ au demonstrat rate înalte de expansiune (cu 

portofoliul de împrumuturi în creștere cu aproape 50% pe an). Capacitățile slabe de gestionare 

a riscurilor de către AEÎ, abilitățile și experiența, precum și instrumentele pentru atenuarea 

riscurilor de creditare limitate, în comparație cu sectoarele OMF şi bancar, au determinat 

înrăutățirea calității portofoliului de împrumuturi al AEÎ. Au existat, de asemenea, numeroase 

cazuri de fraudă din partea managerilor și contabililor-șefi, practici proaste de management al 

riscului și nerespectarea normelor prudențiale. Criza din 2009 a dezvăluit toate aceste 

neajunsuri. La rândul lor, creditorii au ridicat standardele de creditare pentru AEÎ, în timp ce 

alţii (în special, Microinvest și băncile) au redus sau exclus în totalitate expunerile față de 

AEÎ, limitând posibilitățile acestora de a-şi asigura finanțarea. 

79. AEÎ operează în zone geografice limitate (de obicei, în mediul rural) și sunt expuse 

riscurilor de concentrare, cu posibilități limitate de diversificare geografică sau sectorială. 

Expunerea ridicată faţă de sectorul agricol, de asemenea, le face vulnerabile la volatilitatea 

sporită a veniturilor și a câştigurilor în agricultură și la dependența, de multe ori, de un singur 

lanț valoric. Aproape tuturor AEÎ le lipsesc mecanismele eficiente de control intern, inclusiv 

sistemele de audit, în timp ce informațiile de credit (furnizate de BIC) sunt deocamdată 

disponibile doar pentru 13 dintre acestea, ceea ce limitează capacitatea multor AEÎ de a evita 

supra-îndatorarea debitorilor. 

80. Chiar dacă OMF și AEÎ sunt mai rapide și mai flexibile în creditarea întreprinderilor 

micro decât băncile, acestea sunt limitate în capacitatea lor de a oferi o gamă mai completă de 

servicii pentru clienți. Dintr-o perspectivă internațională, AEÎ în Moldova sunt foarte mici. Un 

studiu din 2010 privind sectorul de microfinanțare a ajuns la concluzia că, deși Moldova a 

contribuit în anul 2009 cu 16,3% la numărul total al Uniunilor de Credit din Europa, cota sa în 

totalul activelor a fost de doar 0,1%
58

. Împrumuturile sunt principalele produse financiare 

furnizate de AEÎ și OMF. În cazul AEÎ, acestea sunt produse foarte simple. Scopul inițial al 

AEÎ a fost să aducă serviciile financiare de bază (economii şi împrumuturi) mai aproape de 

populaţia rurală şi fermierii mici, or acestea nu au fost concepute să ofere alte servicii. OMF 

și AEÎ nu fac parte din sistemele de plăți, prin urmare, serviciile de plată sunt furnizate prin 

intermediul băncilor, ceea ce le face mai scumpe. De asemenea, odată ce clienții cresc, aceştia 

au nevoie de produse financiare mai sofisticate, pe care OMF și AEÎ nu le pot oferi 

(acreditive, carduri de credit, online banking, etc.). 

Termenele mici ale împrumuturilor din partea sectorului de creditare nebancar 

81. Doar 17,8% din portofoliul de împrumuturi al OMF în 2016 au avut o maturitate mai 

mare de 5 ani, 44,4% au fost cu termene între 1 și 5 ani, în timp ce 37,8% - până la 1 an
59

. 

Termenele împrumuturilor AEÎ sunt chiar mai scurte. În 2016, doar 31,7% din împrumuturile 

acordate de AEÎ au fost cu termene mai mari de 1 an, iar restul - cu termene de până la 1 an (o 

statistica mai detaliată cu privire la termenele de scadență ale împrumuturilor AEÎ, precum și 

celor ale OMF, nu este disponibilă în rapoartele CNPF). Dar, având în vedere că depunerile 

de economii ale AEÎ cu termene mai mare de 5 ani reprezintă doar 0,1% din totalul 

depunerilor de economii, se poate concluziona că finanțarea pe termen lung din partea AEÎ 

este chiar mai redusă. În același timp, având în vedere ratele mai mari ale dobânzii, 

împrumuturile AEÎ sunt solicitate în principal pe termen scurt, astfel că în forma lor actuală 

AEÎ nu reprezintă o alternativă pentru finanțarea pe termen lung. Ca și în cazul băncilor, 

împrumuturile pe termen lung în SMF sunt disponibile, în principal, din fondurile IFI, DLC 

sau ale acționarilor internaționali ai OMF. 

82. Maturitatea împrumuturilor din partea OMF și AEÎ depind de termenele de scadență ale 

fondurilor disponibile. Cu toate acestea, posibilitățile OMF de a oferi finanțare pe termen lung 

                                                 
58 Studiul de evaluare a pieței de microfinanțare în Republica Moldova, BFC, 2010. 
59 Raportul anual 2016 privind activitatea CNPF și funcționarea pieței financiare nebancare, CNPF, 2017. 



60 

 

clienților este limitată nu numai de capacitatea lor de a negocia maturități pe termen lung 

pentru fondurile de la instituțiile financiare internaționale, dar și de factori exogeni. Potrivit 

reprezentanților OMF intervievați, accesarea fondurilor cu termene mai mari de 3-5 ani de la 

IFI și investitorii internaționali este problematică, având în vedere profilul de risc înalt asociat 

cu ţara si cu OMF, deoarece acestea nu sunt nici reglementate, nici supravegheate. În același 

timp, resursele interne, furnizate în mare parte de către bănci, sunt predominant pe termen 

scurt. Același lucru este valabil şi pentru AEÎ. La rândul lor, depunerile de economii colectate 

de AEÎ (cu licență B) sunt, de asemenea, preponderent, de până la 1 an. De exemplu, în 2016 

mai mult de 75% din depunerile de economii ale AEÎ au fost cu termen de până la 1 an, 

21,7% - de la 1 la 3 ani, 2,7% - de la 3 la 5 ani, și doar 0,1% - mai mult de 5 ani
60

. 

Dependenţa de împrumuturile externe, costul înalt al resurselor şi împrumuturilor 

83. În comparație internațională, OMF și AEÎ din Moldova sunt mai dependente de 

finanțarea externă. Principalele surse de fonduri pentru OMF sunt împrumuturile de la IFI și 

creditele bancare. OMF-urile nu au dreptul să colecteze depuneri de economii şi din acest 

punct de vedere, ele sunt într-o poziție mai dezavantajoasă decât băncile, având în vedere că 

depunerile de economii sunt cea mai constantă și, deseori, cea mai ieftină sursă de fonduri 

pentru creditare. Cel mai important, depunerile de economii în MDL permit evitarea riscurilor 

cursului de schimb. Teoretic, o altă sursă de finanțare ar fi piața de capital, însă, în practică, 

acest lucru nu funcționează, deoarece piața de capital este slab dezvoltată. AEÎ îşi asigură 

fondurile, în principal, din depunerile de economii ale membrilor, împrumuturilor de la OMF, 

bănci și instituțiile financiare internaționale (FIDA, DLC, etc.). Cu toate acestea, numai AEÎ 

care dețin licențe B sau C au dreptul să atragă depuneri de economii (nici o licență C nu a fost 

eliberată până în prezent). Depunerile de economii finanțau numai 59% din activele AEÎ în 

2016, ceea ce este sub nivelul de 70-80% recomandat de Consiliul Mondial al Uniunilor de 

Credit (WOCCU). Corespunzător, împrumuturile primite au fost de peste 2 ori mai mari decât 

nivelul recomandat de WOCCU (5%) -11,3% din totalul activelor AEÎ (cu licență B) în 2016. 

În același timp, capitalizarea AEÎ este la un nivel bun în comparație internațională, dar nu 

este, totuși, suficientă pentru a atrage mai multe împrumuturi pentru a finanța cererea de 

împrumuturi în creștere din partea membrilor. În cazul OMF, raportul datoriei la capital a fost 

de 1,7 în 2016, cu mult sub nivelul maxim de 5,5 recomandat de practicile internaționale.  

84. Costul ridicat al resurselor și al cheltuielile operaționale mari fac împrumuturile atât din 

partea OMF, cât și AEÎ, mai scumpe în comparație cu creditele băncilor. Riscurile asociate cu 

sectoarele AEÎ şi OMF sunt percepute de către IFI a fi mai mari decât cele pentru sectorul 

bancar, prin urmare, acestea acordă împrumuturi OMF și AEÎ la rate ale dobânzii mai mari 

decât băncilor. Înrăutățirea situației în sectorul bancar a ridicat costurile de finanțare 

internațională, nu numai pentru bănci, ci și pentru SMF. Potrivit unor OMF, costul resurselor 

internaționale pentru ele după criza bancară a crescut cu 1,5-2.5 puncte procentuale. Având în 

vedere amploarea mai mică a creditării, costurile administrative și operaționale sunt, de 

asemenea, mai mari. Cheltuielile generale şi administrative ale AEÎ în raport cu activele în 

2016 au fost de 11%, un nivel mult mai mare decât cel recomandat de WOCCU (5%). De 

asemenea, AEÎ oferă dobânzi mai mari la depunerile de economii decât băncile, din cauza 

dificultăților în obținerea finanțării externe și a ratelor dobânzii mai înalte pentru 

împrumuturile pe care acestea sunt în măsură să le atragă. Ratele dobânzii la împrumuturi sunt 

direct influențate de costul fondurilor. De obicei, AEÎ și OMF adaugă o marjă de 4%-7% la 

costul resurselor, pentru a acoperi cheltuielile operaționale și riscurile. In cazul OMF, clienții 

suportă, de asemenea, şi riscul cursului de schimb, deoarece cele mai multe resurse sunt în 

valută străină. 

                                                 
60 Ibidem. 
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3.3 Sectorul de leasing 

85. Piaţa leasing-ului din Moldova se află încă într-un stadiu incipient. Primele companii de 

leasing au apărut abia în 2002, iar la sfârșitul anului 2016 existau aproximativ 26 de companii 

de leasing care raportau către BNS. Numărul total al companiilor de leasing nu este cunoscut, 

deoarece acestea nu sunt reglementate, nici supravegheate. Leasing-ul ar putea fi o opțiune 

atractivă pentru multe întreprinderi din Moldova care au nevoie de finanțare pe termen mediu 

și lung pentru a achiziționa active productive, inclusiv în agricultură. Motivele pentru care 

întreprinderile pot apela la finanțare din partea companiilor de leasing includ: a) birocrația 

excesivă în colectarea documentației necesare și procedurile lungi de acordare a creditelor în 

bănci, b) cerințele ridicate referitoare la gaj ale băncilor, c) obligația de a transfera încasările 

din vânzări la instituția care acordă creditul și d) limitările referitoare la creditarea bancară 

pentru un anumit sector, în conformitate cu reglementările BNM.  

86. Portofoliul total de leasing în 2016 s-a ridicat la 1,23 miliarde MDL, însă acesta este 

axat, în principal, pe finanțarea autovehiculelor (88,1%), din cauza existenței unei piețe 

secundare aparent mai lichide decât pe alte tipuri de active. Valoarea utilajelor achiziționate în 

leasing este limitată la doar 7,2% din totalul portofoliului de leasing, iar cele 4,5% rămase - în 

clădiri și alte active. Leasing-ul în agricultură, la rândul său, este limitat la tractoare și 

combine și la foarte puține investiții agricole de dimensiune medie pe termen lung
61

. Aproape 

46% din totalul portofoliului de leasing este cu termen de până la 3 ani. Vânzările în leasing 

pe termen mai mare de 5 ani sunt limitate la doar 7% din total, restul de aproape 47% sunt pe 

termen între 3 și 5 ani. Aproape 55% dintre clienții companiilor de leasing sunt persoane 

juridice, iar 45% - persoane fizice. Așa cum se vede din figura 10, leasing-ul este a treia 

opțiune de finanțare în Moldova, după creditele bancare și ale OMF. Acoperirea regională a 

leasing-ului este de asemenea limitată, cu mai mult de 75% din portofoliul de leasing 

concentrat în Chișinău. Cu toate acestea, datele statistice cu privire la piața de leasing nu sunt 

foarte precise. Unele bănci, precum și companiile de microfinanțare, au şi leasing în 

portofoliile lor de credite. Nu există însă statistici separate pentru portofoliile de leasing ale 

acestor bănci și OMF. 

87. Piața de leasing din Moldova nu și-a atins potențialul maxim și este încă în creștere. Ca 

și în cazul OMF, reglementările liberale și marjele de profit ridicate au atras investiții străine 

în acest sector. Multe companii de leasing, printre care cele mai mari de pe piață - Total 

Leasing & Finance, BT-Leasing, Raiffeisen Leasing, Top Leasing - au proprietari străini (în 

special IFI și societăți de investiții). Afilierea cu grupurile financiare și de investiții străine le 

dă avantaje evidente. Aceste companii au un acces mai facil la resursele ieftine ale 

fondatorilor, precum și la liniile de creditare ale altor instituții financiare, datorită reputației 

grupurilor străine afiliate. În al doilea rând, aceste companii de leasing beneficiază de o 

experiență de leasing, produse standardizate, tehnici de marketing, etc. de la companiile-

mamă. 

88. Cu toate acestea, conform managerilor companiilor de leasing intervievați, profilul de 

risc înalt al țării privează aceste companii de principalul lor avantaj competitiv - accesul la 

fonduri mai ieftine și pe termen mai lung. IFI percep marje ridicate ale dobânzii, care sunt în 

cele din urmă suportate de clienți. De asemenea, termenul de scadența fondurilor oferite de 

IFI este de obicei limitată la 3 ani, în principal din cauza temerilor cu privire la riscul ridicat 

de țară. Comparativ cu țările vecine, leasingul în Moldova este mult mai scurt (potrivit 

companiilor intervievate, în România media pentru leasing-ul echipamentelor este de 8-10 

ani). Companiile de leasing sunt astfel limitate în capacitatea lor de a încheia contracte de 

leasing pe termen lung, având în vedere necesitatea de a fi în limitele termenelor de scadenţă 

ale resurselor. Dependența de resursele costisitoare face, de asemenea, ca leasing-ul să 

reprezinte o opțiune de finanțare scumpă pentru întreprinderi. Companiile de leasing percep 

                                                 
61 Constraints to Agriculture Finance in Moldova, draft report, MCC, 2009. 
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rate nominale ale dobânzii de 10,5%-12.5% în valută (EUR sau USD), iar ratele efective cresc 

cu 3,5-4,5% (comisioane de acordare, cheltuieli de asigurare, comisioane pentru rambursarea 

anticipată, etc.). Plățile efective sunt făcute în MDL, astfel încât clienții suportă suplimentar 

riscul cursului de schimb, extrem de volatil în ultimii ani. 

89. Un alt grup este format de companiile de leasing afiliate băncilor: MAIB-Leasing, 

Euroleasing, BS-Leasing Grup. Acestea au fost printre primele pe piață și motivația lor a fost 

diversificarea, descentralizarea portofoliilor și reducerea la minimum a riscurilor de către 

bănci. Acestea explorează avantajele competitive prin utilizarea resurselor băncilor, dar, în 

general, nu practică prețuri la produsele de leasing mai mici decât cele ale companiilor de 

leasing non-bancare. Un al treilea grup este format de către companiile afiliate altor grupuri 

locale financiare sau firme (dealeri de autovehicule sau echipamente). Aceste companii de 

leasing se bazează, în principal, pe bănci pentru a-şi asigura resurse la rate generale ale 

dobânzii de pe piață. Companiile de leasing trec acest cost asupra clienților lor prin 

perceperea de dobânzi mai mari. Piața în 2016 a fost dominată de 5 companii de leasing, care 

a avut loc împreună 78% din totalul portofoliului de leasing: BT Leasing MD, Total Leasing 

& Finance, Capital Leasing, Finance Leasing Company şi Raiffeisen Leasing. 

90. Accesul limitat la resurse cu costuri reduse pentru companiile de leasing din Moldova 

rămâne una dintre constrângerile majore pentru extinderea, în continuare, a produselor de 

leasing pentru businessul agricol și sectoarele conexe. Cele mai multe dintre companiile de 

leasing (care nu sunt afiliate IFI) își asigură resursele din credite bancare la prețurile pieței, 

ceea ce, după cum deja s-a menţionat, crește în mod substanțial costul pentru clienţi. Aşa cum 

sectorul de leasing nu este reglementat, nu există cerințe referitoare la capitalul minim pentru 

companiile de leasing. Furnizarea de capital și resurse suficiente pentru companiile de leasing 

depinde de potențialul financiar al fondatorilor și de capacitatea managementului de a se 

împrumuta de la bănci sau IFI din Moldova sau din străinătate. Modificările aduse Legii 

leasingului, propuse de CNPF, prevăd cerinţe referitoare la capitalul minim obligatoriu pentru 

companiile de leasing (240 mii MDL), însă acest lucru nu va avea un impact asupra nivelului 

de capitalizare al companiilor de leasing, aşa cum cele mai multe dintre companiile existente 

au deja capitaluri mult mai mari. 

91.  În afară de costurile ridicate și termenele relativ scurte, o altă constrângere pentru 

extinderea pieței de leasing din Moldova este nevoia de plăți în avans. Cu toate că avantajul 

leasing-ului pentru finanțarea echipamentelor agricole este evident (nu este nevoie de plata 

integrală și gaj, cheltuielile de procesare a solicitărilor sunt mai reduse, ori termenele de 

livrare sunt mai rapide), cerința privind plățile substanțiale în avans de până la 35% (solicitate 

de companiile de leasing pentru a se asigura și a acoperi riscul de neplată de către clienți) 

exclude în continuare fermierii și companiile agricole, care au nevoie să ia împrumuturi de la 

bănci sau OMF pentru a finanța plata în avans (cu toate dezavantajele și costurile aferente). 

92. Creșterea finanţărilor în leasing în economiile dezvoltate a fost, în mare parte, sub 

formă de leasing operațional, caz în care compania de leasing își păstrează proprietatea asupra 

activelor pe parcursul perioadei de leasing și, de obicei, își asumă responsabilitatea pentru 

întreținerea și repararea echipamentelor. Leasing-ul operațional, datorită lipsei necesităţii de a 

constitui gaj şi a plăţilor în avans, ar reprezenta o sursă alternativă potrivită de finanțare pe 

termen lung pentru echipamentele agricole. Cu toate acestea, până în prezent, leasing-ul 

operațional nu este disponibil în Moldova. Apariţia leasing-ului operațional în agricultură ar 

necesita crearea unei piețe secundare lichide pentru echipamentele agricole specializate, prin 

intermediul acordurilor buy-back cu dealerii și crearea unor centre tehnice de suport și 

service. Potențialul de piață pentru astfel de operațiuni este perceput ca fiind limitat și, prin 

urmare, nu au fost întreprinse niciun fel de măsuri concrete pentru dezvoltarea leasing-ului 

operațional
62

. Cel puțin 2 companii de leasing (Optima Leasing si Industrial Access) au 

                                                 
62 Constraints to Agriculture Finance in Moldova, draft report, MCC, 2009. 
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încercat să lanseze operațiuni de leasing operațional în Moldova, dar au trebuit să renunțe la 

intenție, din cauza cererii limitate și costurilor operaționale ridicate
63

. 

93. În prezent, toate contractele de leasing reprezintă leasing financiar. Bunul obiect al 

leasingului apare în bilanțul locatarului și locatarul deduce amortizarea din impozitele sale. 

Proprietarul final al echipamentului este locatarul, dar proprietarul nominal este locatorul 

până când contractul de leasing este plătit în întregime. Lipsa unei piețe secundare suficient de 

dezvoltate pentru echipamentele oferite în leasing este o constrângere nu numai pentru 

leasingul operațional, dar, de asemenea, şi pentru dezvoltarea leasingului financiar - locatorii 

consideră leasingul echipamentelor care nu au o piață secundară lichidă prea riscant (în cazul 

în care locatarii nu plătesc și companiile de leasing iau înapoi echipamentul, acestea trebuie să 

caute clienți pe piața secundară). La fel, aceasta reprezintă o constrângere  și pentru 

extinderea mai rapidă a creditării și reducerea CNP în sectoarele bancar și de microfinanțare, 

mai ale în privința creditării agriculturii (vezi secțiunea 2.3. ”Accesul la finanțare în 

agricultură”).   

94. Înclinaţia spre leasing-ul autovehiculelor poate fi explicată nu numai prin existența unei 

piețe secundare lichide, dar, de asemenea, prin regimul nefavorabil al TVA pentru leasingul 

mașinilor, utilajelor și echipamentelor. Deoarece transmiterea de către locator a bunului în 

leasing (financiar) nu este echivalentă cu transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului 

dat până în momentul stingerii depline a datoriilor de către locatar, conform normelor fiscale 

actuale operaţiunea dată se documentează prin factură simplă (fără TVA) şi, respectiv, 

locatarul nu beneficiază de dreptul de trecere în cont a TVA. Trecerea în cont a sumei TVA 

are loc doar în baza facturilor fiscale, primite de la locator la transmiterea dreptului de 

proprietate (la achitarea deplină a datoriei conform contractului d leasing). Pe de altă parte, în 

cazul în care clienții ar finanța aceeași achiziție de echipament prin intermediul creditelor 

bancare, TVA achitat s-ar deduce integral. Cu toate că acesta nu este cazul unor utilaje 

agricole (tractoarele, combinele, utilajele pentru irigație sunt scutite de TVA), utilajul non-

agricol, dar și unele dintre utilajele agricole sunt supuse plății întregi a TVA. De asemenea, 

regimul fiscal actual permite scutirea de TVA pentru mijloacele fixe incluse în capitalul 

statutar al companiei. Companiile care achiziționează echipamentul în leasing nu pot 

beneficia de această înlesnire fiscală. 

95. În plus, achiziționarea de echipamente finanțate din mijloacele liniilor de credit 

internaționale (disponibile în cea mai mare parte băncilor de la FIDA, BM și alte IFI) sunt 

scutite de TVA și, uneori, de taxele vamale. Prin urmare, există puține stimulente pentru 

companii să cumpere echipamentele de la companiile de leasing, și de multe ori din creditele 

bancare în afara schemelor liniilor de creditare internaționale. Însă companiile de leasing nu 

beneficiază de finanțare din partea IFI în condiții preferențiale (cu excepția BT Leasing, care 

beneficiază de linii de credit de la BERD, precum și altor câtorva astfel de exemple în trecut). 

De asemenea, deoarece companiile de leasing, de obicei, nu beneficiază de finanțare din 

partea IFI instituționale, ele au, de asemenea, mai puține resurse pe termen lung, în 

comparație cu băncile care au un acces mai bun la astfel de fonduri. 

96. Mai mult decât atât, legea nu creează condiții egale pentru toate instituțiile de creditare. 

În timp ce clienții, care finanțează investițiile din credite bancare (sau de la alte instituții de 

creditare) pot beneficia de subvenții de stat, firmele care achiziționează echipamentul de la 

companiile de leasing pot solicita subvenții numai după ce echipamentul este plătit integral 

(după 3 -5 ani)
64

. Aşa cum priorităţile și condițiile subvenţiilor de stat por varia în fiecare an, 

precum și luând în considerare deprecierea leului moldovenesc, companiile agricole, care 

contează pe subvențiile de stat pentru finanțarea investițiilor, preferă să apeleze la creditele 
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bancare sau alte forme de împrumuturi, în locul achiziționării echipamentelor în leasing . Un 

alt exemplu de condiţii diferite de joc pentru companiile de leasing și alte instituții de 

creditare (bănci și OMF) este regimul de deducere a provizioanelor în scopuri fiscale. 

Companiile de leasing pot deduce din venituri în scop fiscal provizioanele pentru pierderi în 

limita a 5% din soldul mediu anual al creanţelor aferente contractelor de leasing. Se 

presupune că o astfel de normă a fost fixată pentru a preveni evaziunea fiscală din partea 

companiilor de leasing și a altor companii de finanţare. 

97. Companiile de leasing evaluează cu atenție capacitatea clienților lor de a plăti ratele de 

leasing. Motivul este că, în cazul neplății, acestea au nevoie uneori de 1-2 ani pentru a-şi 

recupera bunul acordat în leasing, de la clienți. Între timp, echipamentul se depreciază moral 

sau poate fi deteriorat (în cazul în care asigurarea expiră, compania de leasing nu poate 

solicita recuperarea pagubei de la compania de asigurări) și de multe ori, chiar și în cazul în 

care compania de leasing câștigă reposesia echipamentului, valoarea sa scade în mod 

semnificativ. Există 2 modalități prin care compania de leasing îşi poate exercita dreptul de 

reposesie asupra echipamentului oferit în leasing, în cazurile în care clienții nu plătesc. Prima 

este prin procedura simplificată (ordonanţă). După 1 lună de întârziere a plății, locatorul 

poate depune o cerere de chemare în judecată în procedură simplificată. Instanța de judecată, 

în baza probelor prezentate de locator, poate emite ordonanța. Însă, aceasta poate fi anulată de 

către instanța de judecată, în cazul în care locatarul depune obiecții la ordonanţă. În practică, 

instanțele de judecată deseori anulează ordonanțele, chiar și în cazul unor obiecții formale. 

Cea de a doua modalitate este prin intermediul procedurilor judiciare. Însă locatarii pot 

utiliza contestaţii formale pentru a întârzia procesul. În cazul în care motivația pentru recurs 

este reorganizarea (modificarea statutului juridic al locatarului), procedura poate dura 2-3 ani. 

Potrivit companiilor de leasing, legislația este favorabilă locatarilor, astfel încât locatorul să 

nu poată abuza de poziția sa în raport cu clienţii. În cazul în care companiile de leasing nu pot 

conta pe faptul că vor obţine reposesia în 2-3 luni, acestea pot fi mai selective și restrictive în 

raport cu potențialii clienții. Pentru a reduce la minimum pierderile potențiale, companiile de 

leasing solicită plăți în avans mai mari sau ridică rata dobânzii, care, în ambele cazuri, 

limitează accesul la leasing pentru clienții potențiali. 

98. Faptul că nu există cerințe de raportare publică
65

 și supraveghere asupra pieței de 

leasing limitează nu doar posibilitățile observatorilor externi de a analiza tendințele și 

evoluțiile pieței, dar, de asemenea, reprezintă o constrângere şi pentru jucătorii de pe piața. 

Aceştia nu pot compara performanța lor cu cea a concurenților, nu pot aprecia nivelul de 

provizionare a altor companii de leasing, și nu pot estima riscurile în mod corespunzător. 

Reglementarea și supravegherea pieței, avută în vedere de modificările propuse la Legea 

leasingului de către CNPF sunt, în general, salutate de către companiile de leasing. Acestea nu 

percep vre-o amenințare din partea noilor reglementări.  

 

3.4. Concluzii. Sumarul constrângerilor  

99. Sectoarele bancar, microfinanțare și leasing reprezintă principala sursă de finanțare 

pentru afaceri în Moldova. Cu toate acestea, condițiile sectorului bancar s-au înrăutățit 

considerabil în ultimii ani, limitând substanţial AF pentru clienţii băncilor. Sectoarele OMF, 

AEÎ și leasing, în pofida creșterii, au, deocamdată, un rol limitat în furnizarea de fonduri 

pentru întreprinderi și nu reprezintă, deocamdată, o alternativă viabilă creditelor bancare. 

Principalele constrângeri identificate din partea instituțiilor de creditare sunt rezumate mai 

jos: 

 Intermedierea bancară este limitată de lipsa de încredere în bănci, activitatea 

economică slabă din țară și stadiul rudimentar de dezvoltare a sistemului bancar. 
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Mediul macroeconomic volatil (inclusiv ratele ridicate ale dobânzilor pentru valorile 

mobiliare de stat și cursul de schimb oscilant) permite băncilor să câștige profituri 

considerabile pe piaţa valorilor mobiliare de stat și valutară și le creează puține 

stimulente să meargă în josul pieței pentru a satisface nevoile companiilor mai mici, 

să dezvolte produse financiare sau să îmbunătățească practicile de creditare. Acest 

lucru limitează, de asemenea, concurența și consolidează tendința de a adopta politici 

conservatoare. 

 Sectorul bancar este extrem de concentrat, cele mai mari 5 bănci deţinând 92% din 

totalul creditelor ca număr, iar cele mai mari 3 bănci - 80%. Acest lucru limitează 

concurența, cu toate consecințele negative ale acestui fenomen (ratele ridicate ale 

dobânzilor, menţinerea practicilor conservatoare, inclusiv în evaluarea gajului, lipsa 

de stimulente pentru a extinde creditarea etc.). De asemenea, aceasta prezintă riscuri 

substanțiale pentru stabilitatea sectorului bancar şi financiar în întregime, având în 

vedere structura netransparentă de proprietate a băncilor moldovenești și posibilele 

interconexiuni și afilieri ascunse. Concentrația înaltă exclude, de asemenea, cele mai 

multe companii micro și mici din aria de interes a băncilor. 

 În comparaţie cu ţările din regiune, sectorul bancar moldovenesc are un nivel redus 

de investiţii străine directe strategice. Acest fapt limitează nu doar concurenţa, ci şi 

implementarea tehnologiilor noi, expertiza mai avansată, produsele şi practicile 

bancare şi de creditare sănătoase. În timp ce dimensiunea mică a pieţei este un motiv 

obiectiv pentru atractivitatea scăzută a ISD strategice, structurile netransparente de 

proprietate ale băncilor, de asemenea, par să împiedice afluxul mai mare de investiții 

străine directe strategice în sectorul bancar. 

 Transparența redusă în bănci și practicile proaste de guvernare corporativă au creat 

riscuri substanțiale pentru întregul sector financiar și subminează încrederea 

potențialilor deponenţi, investitori şi creditori nerezidenți. Falimentul recent al celor 

3 bănci (BEM, BS și UB) din cauza guvernării corporative proaste şi a structurii 

netransparente a proprietăţii (alături de alte motive, descrise în continuare în 

capitolele de mai jos) au deteriorat semnificativ condițiile de finanțare din țară și au 

subminat stabilitatea macroeconomică. Problemele de netransparenţă a acţionarilor și 

cele de guvernare corporativă au determinat donatorii să excludă cele mai mari bănci 

din programele lor de finanțare, ceea ce a limitat în mod substanțial AF mai ieftină şi 

pe termen lung pentru aproximativ 80% din debitorii băncilor. 

 Practicile de evaluare a gajului şi de creditare din partea băncilor, bazate pe raportul 

înalt sau foarte înalt al valorii gajului la credit se traduce în incapacitatea firmelor de 

a obține creditare suficientă. Aceasta este, de asemenea, o consecință a lipsei piețelor 

secundare suficient de lichide pentru o mare parte din echipamente și alte bunuri 

oferite ca garanție. Din cauza mizei ridicate a băncilor pe metodele și practicile de 

evaluare obscure, clienții sunt constrânşi în capacitatea lor de a planifica și obține 

finanțarea și suportă costuri mari cu evaluarea și înregistrarea garanțiilor. 

 Băncile, de obicei, tind să evite riscurile, în loc să le gestioneze, pentru a obține 

profit. Acest lucru se datorează atât reglementărilor rigide, cât şi practicilor 

inadecvate de evaluare a riscurilor. Multe bănci percep deciziile de împrumut mai 

degrabă ca o artă și fac uz minim de măsurători cuantificate ale riscurilor. Drept 

urmare, acestea de multe ori supraestimează riscurile, utilizând cele mai pesimiste 

scenarii, sumând riscurile independente și eşuând să calculeze factorii de atenuare a 

riscurilor. Există, de asemenea, o analiză limitată a debitorilor în raport cu 

concurenții sau pozițiile forte sau slabe în lanțul valoric. Acest lucru duce la 

supraestimarea riscurilor, înaintarea unor cerințe dure referitoare la gaj şi la rate 

înalte ale dobânzii. 
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 Băncile sunt limitate în posibilitatea de a acorda credite pe termen lung, atât de 

normele regulatorului, cât și de insuficiența de resurse pe termen lung. În 2016, cele 

mai multe dintre depozitele băncilor (92%) erau pe termen scurt (până la 1 an). Baza 

îngustă a investitorilor instituționali și dezvoltarea insuficientă a piețelor de capital și 

de asigurări limitează disponibilitatea resurselor pe termen lung. Volatilitatea 

mediului macroeconomic și plafonul redus de garantare a depozitelor (cel actual de 

6.000 MDL, dar și cel majorat la 20.000 MDL începând cu 01.01.2018), de 

asemenea, limitează plasamentele pe termen lung în bănci din partea populației și a 

întreprinderilor. 

 Formalitățile complexe și îndelungate de examinare de către bănci a solicitărilor de 

credit împiedică abilitatea companiilor de a planifica și obține finanțare și de a 

respecta termenele de plată din contractele comerciale, cauzându-le, de asemenea, 

costuri suplimentare. Cultura de deservire a clienţilor nu pare a fi o prioritate pentru 

multe bănci și instituții de stat care emit acte confirmative. Obținerea unui credit 

poate dura până la 3 luni sau mai mult, implicând vizite fizice la mai multe instituții 

și încurajând corupţia în scopul urgentării eliberării documentelor. În cazul creditării 

din fondurile donatorilor, solicitările deseori trebuie să fie aprobate și de către UIP, 

ceea ce face ca procesul de examinare/aprobare să fie greoi și de lungă durată. O 

mare parte din portofoliile de credite de consum ale OMF ar putea ascunde, de fapt, 

împrumuturi corporative, cu scopul de a evita întârzierile în obținerea creditelor de la 

bănci.  

 Ratele ridicate ale CNP nu permit diminuarea costurilor de finanțare, reduc eficiența 

operațională a băncilor și împiedică realocarea resurselor pentru noi proiecte de 

investiții, limitând expansiunea creditelor. Problema este agravată de incertitudinile 

din cadrul juridic care reglementează reorganizarea și insolvabilitatea, precum și de 

constrângerile din sistemul judiciar. 

 În pofida creșterii sale relativ rapide, sectorul de microfinanțare nu reprezintă, 

deocamdată, o alternativă viabilă creditelor bancare pentru întreprinderi și, în special, 

pentru cele agricole. Estimativ, 83% din totalul creditelor OMF și 53% din cele ale 

AEÎ sunt pentru persoanele fizice. Agricultura reprezintă mai puțin de 8% și 42% din 

totalul portofoliilor de credite ale OMF și AEÎ, care sunt, la rândul lor, doar 10,9% și 

respectiv 1,5% din portofoliul de credite bancare. Rolul AEÎ este limitat, în principal, 

la zonele geografice restrânse în care acestea sunt licențiate să opereze. În același 

timp, creditele de afaceri sunt, în principal, concentrate în câteva OMF mari. 

Înclinația spre creditele de consum și ipotecare ale sectorului de microfinanțare pare 

să fie determinată de baza mare de clienți care nu este acoperită de creditele băncilor 

(angajaţi neoficial sau care nu corespund criteriilor rigide ale băncilor), riscul sporit 

perceput în creditarea corporativă și exercitarea mai uşoară a dreptului de creditor. 

 Chiar dacă OMF și AEÎ sunt mai rapide și mai flexibile în creditarea întreprinderilor 

micro decât băncile, acestea sunt limitate în capacitatea lor de a oferi o gamă mai 

completă de servicii clienților (plăți, acreditive, carduri, etc.) ceea ce împiedică 

extinderea acestora în sectorul corporativ. În același timp, AEÎ sunt constrânse nu 

numai de aria geografică limitată, dar şi de abilitățile de management a riscurilor şi 

creditare mai slabe ale managementului acestora, dar și de instrumentele și 

posibilitățile limitate de atenuare a riscurilor, în comparație cu sectoarele OMF şi 

băncile. 

 OMF și AEÎ sunt mai limitate decât băncile în capacitatea lor de a oferi finanțare pe 

termen lung pentru afaceri. OMF nu au dreptul să colecteze depozite, nu au cerințe 

referitoare la capitalul minim obligatoriu, bazându-se, în principal, pe investițiile în 

capital și liniile de credit de la fondatorii lor și IFI, care, la rândul lor, sunt rareori 

mai mari de 3-5 ani. În ceea ce privește AEÎ, numai cele care dețin licență de 
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categoria B și C au dreptul de a colecta depuneri de economii. Totuși, acestea sunt 

predominant pe termen scurt (68% până la 1 an) și sunt utilizate pentru a finanța 59% 

din totalul activelor AEÎ. Pentru finanțarea restului activelor, AEÎ trebuie să solicite 

finanțări de la OMF și bănci, care sunt, de asemenea, pe termen scurt. 

 Creditele OMF și AEÎ sunt mai scumpe (cu 30-50%) decât cele bancare, ceea ce 

limitează, de asemenea, aria de răspândire a lor. Acest lucru este determinat de 

costurile administrative și operaționale mai mari, precum și de resursele mai scumpe, 

având în vedere inaccesibilitatea depozitelor pentru OMF și multe AEÎ, capitalizarea 

mai mică decât a băncilor și dependența, respectiv, mai mare de împrumuturile de la 

alți creditori instituționali. În cazul OMF, cele mai multe resurse sunt, de asemenea, 

în valută străină, ceea ce în condiţiile de volatilitate ridicată a cursului de schimb, 

plasează costuri semnificative suplimentare pentru clienți. 

 Din punct de vedere statistic, leasingul este a treia opțiune de finanțare în Moldova, 

după sectorul bancar şi OMF. Totuşi, 88% din acesta este concentrat în autovehicule. 

Extinderea leasing-ului în alte segmente de piață (și, în special, în cel al 

echipamentelor agricole) este limitată, în principal, de lipsa unor piețe secundare 

lichide. Lipsa piețelor secundare lichide este o problemă și pentru extinderea mai 

rapidă a creditării în sectoarele OMF și AEÎ, dar și în cel bancar, mai ales în privința 

creditării agriculturii. 

 Ca și în cazul băncilor și a sectorului de microfinanțare, leasing-ul este preponderent 

pe termen scurt (până la 3 ani) și mediu (3-5 ani), având în vedere deficitul de resurse 

pe termen lung. Acoperirea regională este, de asemenea, foarte concentrată, 75% din 

portofoliul total de leasing fiind în Chișinău, având în vedere cererea mai mare și 

apropierea de piețele secundare active. Deficitul de resurse la costuri reduse, precum 

și prevalența finanțării în valută străină, face ca leasing-ul să fie o alternativă scumpă 

de finanțare pentru întreprinderi. 

 Înclinaţia spre leasing-ul de autovehicule este determinată și de regimul nefavorabil 

al TVA pentru leasingul mașinilor și echipamentelor, dar și activelor incluse în 

capitalul statutar. De asemenea, liniile de credit concesionale, de care băncile 

beneficiază de la IFI, permit clienților acestora să achiziționeze bunuri și 

echipamente fără TVA, ceea ce face achiziția acelorași bunuri, în condițiile leasing-

ului  mai puțin atractivă. Mai mult ca atât, Legea subvenţionării nu pune companiile 

de leasing în condiții egale cu alte instituţii de credit. Clienții care procură 

echipamente în leasing , nu pot beneficia, în general, de subvenții de stat, ceea ce 

împiedică întreprinderile agricole să apeleze la finanţare din partea companiilor de 

leasing. 

 Regimul de deducere a provizioanelor din baza de impozitare și de aplicare a 

drepturilor de reposesie, de asemenea, nu pune companiile de leasing în condiţii 

egale. Acestea sunt limitate în capacitatea lor de a deduce provizioanele în scopuri 

fiscale la doar 5% din soldul mediu anual al creanţelor aferente contractelor de 

leasing, în timp ce titlurile executive emise la solicitarea companiilor de leasing sunt 

de multe ori atacate formal în instanțele de judecată, transformându-le în proceduri 

ordinare. Acest lucru face reposesia activelor acordate în leasing complicată și de 

durată și implică pierderi pentru companiile de leasing. Pentru a preveni și a limita 

astfel de pierderi, companiile de leasing solicită plăţi în avans mari, care reduc 

atractivitatea leasingului pentru potențialii clienți. 

  



68 

 

4 CADRUL REGULATOR ŞI INFRASTRUCTURA FINANCIARĂ 
 

4.1 Cadrul regulator 

100. Instrumentele de bază care determină cadrul legislativ şi regulator al accesului la 

finanțare include, dar nu se limitează la următoarele: Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 

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

Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 cu privire la Comisia Națională a Pieţei Financiare, Legea 

cu privire la gaj nr. 449-XV din 30.07.2001, Regulamentul cu privire la Registrul garanțiilor 

reale mobiliare nr. 210 din 26.02.2016, Legea nr. 280-XV din 22.07.2004 cu privire la 

organizațiile de microfinanțare, Legea cu privire la asociațiile de economii și împrumut nr. 

139-XVI din 21.06.2007, Legea cu privire la leasing nr. 59-XVI din 28.04.2005, Legea cu 

privire la activitatea birourilor istoriilor de credit nr. 122-XVI din 29.05.2008, Legea ipotecii 

nr. 142 din 26.06.2008, Legea cu privire la insolvabilitate nr. 149 din 29.06.2012, Legea cu 

privire la piața de capital nr. 171 din 11.07.2012, Legea cu privire la societățile pe acțiuni nr. 

1134 din 02.04.1997, Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată nr. 135 din 

14.06.2007, Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002, Legea cu privire la înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220 din 19.10.2007, Reglementările 

BNM și CNPF. 

101. Funcțiile de reglementare în Moldova, ale sectoarelor financiare bancar și nebancar, 

sunt exercitate de către două autorităţi independente, prin lege, de reglementare și 

supraveghere. Banca Națională a Moldovei este responsabilă de reglementarea şi 

supravegherea sectorului bancar, iar Comisia Națională a Pieței Financiare - de reglementarea 

și supravegherea, sau, după caz, monitorizarea organizațiilor financiare nebancare: 

organizațiilor de microfinanțare, asociațiilor de economii și împrumut, birourilor istoriilor de 

credit, organizațiilor de credit ipotecar, societăților de asigurări, fondurilor de pensii private, 

etc. BNM reglementează și supraveghează sectorul bancar și definește politicile naționale 

monetare și valutare. Normele de reglementare ale sistemului bancar sunt în conformitate cu - 

iar în ceea ce privește suficienţa capitalului și provizioanele la credite - chiar mai stricte decât 

normele prudențiale Basel I. Printre cerințele cele mai riguroase sunt: rata obligatorie a 

suficienţei capitalului ponderat la risc de 16% (în contrast cu 8% normele Basel), ratele de 

provizionare la credite pe bază brută fără a lua în consideraţie garanțiile
66

. Acestea din urmă 

sunt mai stricte decât normele IFRS, dar necesare din cauza dificultăților de evaluare și 

realizare a garanțiilor într-un mediu de afaceri difuz
67

. OMF și companiile de leasing nu sunt 

încă supravegheate, cu toate că există inițiative legislative pentru a le aduce sub 

supravegherea CNPF (vezi mai jos). 

102. Evaluarea stabilităţii sistemului financiar de către FMI (ESSF) în 2005 (pe baza FSAP 

2004) menționa că Legea BNM și Legea instituțiilor financiare sunt deosebit de bine 

elaborate, de bună calitate și în cele mai multe privințe, conforme cu practicile moderne de 

drept ale băncilor centrale. Aceste legi stabilesc independența operațională a BNM, în timp ce 

supravegherea bancară și normele de guvernare internă a băncilor au fost evaluate ca fiind "în 

cea mai mare parte corespunzătoare", şi BNM avea atribuţii suficiente pentru a face față 

dificultăţilor în sectorul bancar
68

. Singurele deficiențe semnificative constatate atunci au fost 

lipsa de imunitate pentru personalul BNM și punerea în aplicare neuniformă a legilor în 

vigoare. Acest fapt a fost, în mare măsură, atribuit resurselor limitate și inadecvate, birocrației 

excesive, intervenției statului și nivelului relativ scăzut al statului de drept. Structura 

netransparentă a proprietăţii atât a băncilor, cât şi a clienților lor, lipsa, practic, a investitorilor 

                                                 
66 Cu suma valorilor mobiliare de stat şi ale BNM, garanţiilor guvernamentale, depozitelor în banca creditoare şi altor garanţii 

prevăzute de regulamentul BNM cu privire la expunerile mari, care diminuează expunerea la credit a băncilor.  
67 Gábor Hunya, Jan Mládek and Josef Pöschl: Private Sector and Financial Markets Development in the Republic of 

Moldova, the Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), 2008. 
68 Moldova Financial System Stability Assessment, the IMF, February 2005. 
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străini strategici, presiunea asociată cu afluxul mare de remitențe, volatilitatea semnificativă a 

cursului de schimb și inflația ridicată, au fost printre principalele deficiențe structurale grave 

relevate atunci, ale sectorul financiar. 

103. De atunci, au fost făcute mai multe modificări la cadrul legislativ și de reglementare 

pentru AF, destinate, în principal, consolidării drepturilor creditorilor: adoptarea Legii ipotecii 

în 2008 și aplicarea în regim extrajudiciar a dreptului de garanţie pentru creditele ipotecare în 

2012. De asemenea, în 2012, drepturile creditorilor au fost consolidate prin introducerea unor 

motive suplimentare pentru scutirea de interdicţia judecătorească asupra acţiunilor creditorilor 

(Legea insolvabilității). Cadrul legal cu privire la garanții a fost modificat în 2014 cu scopul 

de a facilita utilizarea garanțiilor mobile și a-l alinia la legislația UE. În pofida acestor 

îmbunătățiri, exercitarea drepturilor creditorilor este, încă, obiectul unor proceduri judiciare 

îndelungate și imprevizibile (vezi compartimentul ”Drepturile creditorilor şi tranzacţiile 

referitoare la gaj” din secțiunea 4.2. ”Infrastructura financiară”  de mai jos). Infrastructura de 

gestionare a riscurilor a fost îmbunătățită prin lansarea în 2011 a primului birou al istoriilor de 

credit. Băncile au acum mai multe posibilități de a oferi credite fără garanții: din 2012, BNM 

a majorat limita creditelor fără gaj, pe care băncile le pot acorda, constituind provizioane în 

mărime de 5% din valoarea creditului, de la 30 mii MDL până la 100 mii MDL pentru 

creditele de consum și de la 100 mii la 500 mii MDL pentru credite de afaceri. Cu toate 

acestea, după cum s-a discutat deja mai sus în acest Studiu, băncile nu fac foarte des uz de 

aceste oportunități. Puţine s-au schimbat, însă, în privinţa abordării deficiențelor structurale 

ale sectorului financiar,  relevate încă în 2005, până la izbucnirea crizei bancare din 2014-

2015. 

104. Mai multe carențe, care reies din deficiențele instituționale și de aplicare a legilor, au 

fost dezvăluite după 2005 de o serie de preluări ale băncilor și interferențe ale sistemului 

judiciar, care au limitat autoritatea de reglementare să-şi exercite în mod eficient funcțiile. 

Aceste evenimente au adus în prim plan problemele de independență și autoritate ale BNM și 

CNPF să reglementeze în mod eficient și să supravegheze sectoarele financiare bancar și 

nebancar, netransparența acționarilor băncilor, precum și problemele de guvernare corporativă 

în bănci - chestiuni care domină ordinea de zi până în prezent. În decembrie 2012, Curtea 

Constituțională (CC) a emis o hotărâre care permitea oricărei instanțe judecătoreşti să 

suspende deciziile CNPF, iar o serie de decizii de reglementare ale CNPF au fost suspendate. 

O decizie a CC similară din 1 octombrie 2013 a limitat autoritatea BNM de a-și îndeplini 

eficient funcțiile sale. Decizia a permis instanțelor de judecată să suspende deciziile BNM 

înainte de soluționarea definitivă a cauzei, cu două excepții: deciziile de revocare a unei 

licențe sau de lichidare a băncii
69

. Modificările ulterioare ale legislației cu privire la BNM și 

CNPF au restabilit competențele autorităților de reglementare. În special, pachetul de legi 

financiar-bancare agreat cu FMI și adoptat la 08 aprilie 2016 de către Parlament (Legea nr. 

62), prevede, printre modificările la Legea cu privire la BNM, că nici o autoritate nu poate 

aproba, suspenda, anula, cenzura, sau amâna intrarea în vigoare a actelor BNM, sau influență 

în orice alt mod emiterea actului final al BNM
70

. În ceea ce privește CNPF, Legea nr. 62 

prevede, de asemenea, că în exercitarea atribuțiilor şi responsabilităţilor sale de supraveghere, 

CNPF nu poate fi restricționată de nici o altă autoritate. Potrivit reprezentanților intervievați ai 

BNM, instanțele de circumscripție pot emite, în continuare, hotărâri cu privire la deciziile 

BNM și CNPF, dar actele autorităților de reglementare nu pot fi suspendate până la 

examinarea lor de fond în instanța de judecată. 

105.  Interferențele sistemului judecătoresc, care limitau autoritatea BNM și CNPF, 

netransparența acționarilor și problemele grave de guvernare corporativă în bănci, precum și 

lipsa unor măsuri eficiente de contracarare a acestor deficienţe din partea autorităților de 

reglementare şi altor autorități ale statului, au făcut posibil ca 3 bănci (BEM, BS și UB) să 
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ajungă să fie lichidate din cauza tranzacțiilor frauduloase și a practicilor de creditare ilicite. 

Guvernul a intervenit printr-o schemă de salvare cu un împrumut de urgență echivalent cu 

aproximativ 12% din PIB, care a subminat finanțele publice și stabilitatea macroeconomică. 

Printre consecințele acestor evenimente, care urmează să fie încă depășite, sunt deteriorarea 

AF ca urmare a înrăutățirii condițiilor macroeconomice, creșterii ratelor dobânzilor şi a CNP, 

practicilor mai severe de evaluare a cererilor de credite, precum și excluderea celor mai mari 

bănci cu probleme de transparență și de guvernare corporativă din programele de finanțare ale 

IFI. 

106. FSAP 2014 a identificat o serie de alți factori care împiedică competențele efective de 

reglementare și de supraveghere ale BNM. Printre acestea, posibilitatea Ministerului Justiției 

(MJ) să facă modificări la reglementările BNM și CNPF prin intermediul procedurii 

expertizei juridice a actelor BNM și CNPF, care au subminat autonomia autorităților de 

reglementare și au creat întârzieri. Aceeași Lege nr. 62 din 08.04.2016 a exclus posibilitatea 

oricărei autorități publice de a emite avize ex ante privind actele BNM. De asemenea, actele 

BNM și CNPF au fost excluse din expertiza juridică a Ministerului Justiției. Autoritățile de 

reglementare vor transmite numai după adoptare actele normative către Ministerului Justiției 

pentru înregistrare în Registrul de stat al actelor juridice. Cu toate acestea, atât BNM, cât și 

CNPF, pot solicita avize consultative din partea Ministerului Justiției. 

107. O altă obiecție a FMI din FSAP 2004 și 2014, referitoare la lipsa de imunitate a 

angajaţilor BNM și CNPF în faţa procedurilor civile legate de exercitarea cu bună-credință a 

funcțiilor lor, a fost abordată de către Parlament, prin includerea în Legea nr. 62 a prevederii 

privind protecția juridică a membrilor organelor de conducere şi personalului BNM și CNPF 

în procesele civile, administrative și penale legate de îndeplinirea atribuțiilor lor legale, cu 

excepția exercitării rău intenționate, deficiente sau din executarea neglijentă a atribuțiilor. 

Protecția juridică a personalului BNM și CNPF implică, de asemenea, asistență juridică și 

rambursarea costurilor pentru asistența juridică acordată personalului celor 2 autorități de 

reglementare în procesele legate de îndeplinirea funcțiilor lor. Având în vedere lipsa de 

progrese substanțiale în reforma justiţiei și suspiciunile persistente de corupție și de 

interferență a grupurilor politice în sistemul judecătoresc, aplicarea efectivă a modificărilor de 

consolidare a competențelor regulatorilor reprezintă încă o provocare. 

108.  Pe lângă eforturile de rezolvare a problemei netransparenței și guvernării corporative 

din sectorul bancar, BNM a întreprins, de asemenea, o serie de alte acțiuni pentru asigurarea 

stabilității sectorului financiar. Acestea sunt descrise mai detaliat în secțiunea 5.2. ”Reformele 

în derulare pentru facilitarea accesului la finanțare” a acestui Studiu și se referă, în linii mari, 

la limitarea expunerilor mari ale băncilor, pentru a evita riscurile de creditare conexă și 

concentrare, având în vedere netransparența structurilor de proprietate bancare; reducerea 

expunerilor la riscurile valutare pentru a evita deteriorarea calităţii portofoliilor de credite din 

deprecierea MDL și introducerea unor standarde mai stricte de clasificare pentru beneficiarii 

de împrumut, pentru a stopa creditarea de către bănci a unor companii fictive locale (ca în 

cazul celor 3 bănci eșuate: BEM, BS și UB). Cu toate acestea, lupta cu creditarea de către 

bănci a companiilor virtuale reprezintă încă o provocare pentru autoritatea de reglementare. 

După ce modificările de mai sus au fost introduse, băncile, aparent, au început să utilizeze 

companii sub jurisdicție străină în astfel de scheme, care sunt în afara acțiunii reglementărilor 

interne. 

109. Unul dintre obstacolele cadrului de reglementare bancară, până nu demult, a fost lipsa 

unor mecanisme eficiente de soluționare a crizelor bancare. Chiar dacă BNM a avut anumite 

competențe de soluționare a crizelor bancare (plasarea băncilor sub supraveghere sau 

administrare specială, numirea administratorilor speciali pentru preluarea controlului asupra 

operațiunilor băncii, acordarea de împrumuturi de urgență pe bază de gaj sau garanții 

guvernamentale etc.), cele mai mari falimente bancare de până acum (banca de dimensiune 

medie Investprivatbank în 2009 și 3 bănci cu dimensiune medie-spre-mare în 2014-2015) au 

arătat că nu există, practic, alternative finanţării din fonduri guvernamentale ale planurilor de 
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salvare ca mecanisme viabile de soluționare a crizelor bancare. În afara faptului că pun 

presiune și constrângeri semnificative asupra finanțelor publice, acestea ridica serioase dileme 

de echitate socială și creează hazarduri morale pentru bănci. Mecanismul de rezoluție în 

vigoare (până în octombrie 2016) nu dispunea de coordonare eficientă între diferitele părți 

implicate și rapiditate de reacţie. Nu au existat prevederi specifice în legislația bancară pentru 

aranjamentele de recapitalizare (bail-in). Mai mult, lipsa de atribuţii pentru ca guvernul să 

poată să ofere finanțare, garanții sau indemnizații rapid (fără aprobarea prealabilă a 

Parlamentului), împiedica capacitatea de punere în aplicare a rezoluției efectivă și în timp 

util
71

. După cum se va arăta în capitolul următor, pe data de 26 septembrie 2016 Guvernul şi-a 

asumat răspunderea pentru adoptarea Legii cu privire la redresarea şi rezoluţia băncilor 

(nr.232, aprobată la 3 octombrie 2016), care transpune parţial Directiva 2014/59/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și 

a firmelor de investiții. Cu toate acestea, implementarea efectivă a tuturor mecanismelor de 

rezoluţie prevăzute de Legea 232/2016 se va realiza treptat. Conform noii Legi 232/2016, 

unele dintre prevederile acesteia (pentru asigurarea autorității de rezoluție cu resurse şi 

capacități operaţionale necesare aplicării acţiunilor de rezoluţie, coordonare, etc.), au intrat în 

vigoare începând cu 01.07.2017. Dispoziţiile referitoare la constituirea și operarea fondului de 

rezoluție, , vor intra în vigoare din ianuarie 01.01.2020, în timp ce utilizarea instrumentelor 

publice, prevăzute de lege, pentru stabilizare financiară va fi valabilă din 01.01.2024. În 

acelaşi timp, alte prevederi ale Legii 232/2016, referitoare la mecanismul de intervenţie 

timpurie, au fost deja aplicate în 2016 în cea de-a doua ca mărime bancă (Moldindconbank) 

pe motiv de acţiuni concertate din partea acţionarilor băncii, care deţin împreună aproape 64% 

din capital fără permisiunea prealabilă din partea BNM. Celelalte 2 bănci din top-3 (MAIB şi 

Victoriabank) se află, în continuare, în procedura de supraveghere intensivă (instituită în locul 

supravegherii speciale, după modificarea legislației în 2016). 

110. Sectorul OMF este reglementat de Legea nr.280/2004 cu privire la organizațiile de 

microfinanțare. Cu toate acestea, ea nu conține nici o prevedere referitoare la nivelul minim 

de capital. Legea definește doar formele juridice ale OMF (SA sau SRL), activitățile permise 

(acordarea de împrumuturi, garanții și efectuarea de investiții) și obligația de a forma 

provizioane pentru credite și pierderi la dobândă. Până în 2012, nu exista o metodologie unică 

pentru calculul provizioanelor, prin urmare, comparaţia performanței individuale a OMF era 

dificilă. În 2012, CNPF a aprobat reguli generale referitoare la provizioanele pentru credite 

(Regulamentul nr. 11/1 din 14.03.2012 privind clasificarea împrumuturilor acordate și 

dobânzilor calculate de OMF). Acesta este utilizat de către toate OMF în scopuri fiscale. Cu 

toate acestea, OMF pot constitui, de asemenea, provizioane în scopuri de management intern, 

în baza politicilor proprii, iar cele mai multe dintre acestea fac acest lucru, în special OMF cu 

acționari străini. Totuşi, dublarea acestei proceduri nu este văzută ca o constrângere de către 

OMF intervievate. Clasificarea creditelor și provizioanele respective se fac în baza 

întârzierilor de rambursare și istoricului de prelungire/renegociere a creditului. Nu există 

prevederi speciale referitoare la creditele negarantate. Cu toate acestea, creditele în valută sau 

cele atașate de valutele străine trebuie să fie clasificate mai strict decât aceeași categorie de 

credite în MDL, în cazul în care debitorii nu au venituri suficiente în valutele respective. 

Cerințele de raportare sunt limitate la furnizarea de rapoarte către CNPF o dată în trimestru. 

111. CNPF nu pare să susţină ideea de înăsprire a reglementării sectorului, la fel ca şi 

participanţii acestuia. Argumentul principal este că OMF nu colectează depozite, prin urmare, 

ele nu reprezintă o "amenințare publică". In schimb, se consideră că creditorii/acționarii sunt 

cei care trebuie să impună norme prudențiale, reguli de atenuare a riscurilor și sisteme de 

control managerial intern. În pofida abordării liberale general acceptate cu privire la 

reglementarea sectorului, un proiect de lege cu privire la organizațiile de creditare nebancare 

(OCNB), elaborat de CNPF, prevede introducerea unui nivel minim obligatoriu al capitalului 
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și a normelor prudențiale. În primul rând, acesta prevede avizarea din partea CNPF și 

înregistrarea în registrul OCNB ca o alternativă la acordarea de licențe/autorizații. În prezent, 

OMF nu sunt obligate prin lege să notifice CNPF, ceea ce ridică probleme de 

monitorizare/supraveghere pentru autoritatea de reglementare. Potrivit proiectului legii, 

regimul de înregistrare nu prevede nicio limitare la intrarea pe piață, cu excepția cerinței 

referitoare la nivelul minim al capitalului, a pragului minim de suficiență a capitalului și 

normelor de integritate pentru acționari și administratori. Capitalul minim este prevăzut în 

proiectul legii la nivelul de 100 mii MDL, iar rata de suficiență a capitalului (capitalul propriu 

raportat la valoarea activelor) – de cel puțin 5%. Prevederea pragului minim pentru capital nu 

este văzută ca o constrângere de către participanţii mai mari ai sectorului, aşa cum cei mai 

mulţi dintre aceştia au deja un nivel adecvat de capital pentru normele avute în vedere sau se 

pot conforma cu ușurință acestora.  

112. Noul proiect de lege nu permite OCNB atragerea de depozite, sau împrumuturi de la 

persoane fizice, cu excepția împrumuturilor de la acționarii/asociații acestora, care dețin cel 

puțin 5% din capital. De asemenea, noul proiect de lege prevede auditarea obligatorie a 

OCNB cu active mai mari de 25 milioane MDL. Cu toate acestea, în aprecierea CNPF și a 

participanţilor sectorului, noua lege prevede doar o reglementare și supraveghere limitată a 

sectorului. În opinia OMF intervievate (din rândul celor mai mari), proiectul de lege nu ridică 

preocupări legate de constrângeri suplimentare pentru sector
72

. Totuşi, acesta este perceput de 

OMF mici și medii ca un pericol pentru dezvoltarea sectorului de microfinanțare, 

considerându-l prematur pentru un sector care nu furnizează încă servicii de calitatea și 

anvergura celor bancare.  În special, OMF mici și medii ar putea fi negativ afectate de 

prevederile noii legi referitoare la interdicția contractării de împrumuturi de la persoanele 

fizice (non-acționari și acţionari cu cote <5%), aşa cum deseori până la 40-50% din toate 

obligaţiunile unor astfel de OMF le reprezintă împrumuturile de la persoane fizice (non-

acţionari). De asemenea, aceleași OMF consideră că legea OCNB ar duce la supra-

reglementarea sectorului și eliminarea de pe piață a acestora, având ca consecință reducerea 

concurenței și rate ale dobânzilor mai mari pe piață.  

113. Leasing-ul este reglementat de Legea cu privire la leasing nr.59-XVI din 28.04.2005, 

care prevede un cadru legislativ bun pentru efectuarea operațiunilor de leasing . Prevederile 

sale sunt considerate a fi adecvate și progresive pentru sprijinirea dezvoltării în continuare a 

leasingului în Moldova. Companiile de leasing nu sunt reglementate, în sensul că leasing-ul 

nu este nici licențiat și nici supravegheat. Cu toate acestea, proiectul de lege privind OCNB 

(descris mai sus) prevede extinderea autorității de reglementare şi supraveghere a pieței 

financiare nebancare a CNPF asupra companiilor de leasing. Discuțiile cu reprezentanții 

companiilor de leasing nu au relevat nici o amenințare în legătură cu noul proiect de lege. 

Chiar dacă acesta prevede un nivel minim de capital, rată minimă de suficiență a capitalului și 

crearea provizioanelor pentru pierderi, conform CNPF, din totalul de 35 de companii de 

leasing înregistrate până la sfârșitul anului 2015, 27 aveau deja un nivel suficient de 

capitalizare pentru a corespunde cerințele noii legi. De asemenea, chiar dacă nu este 

reglementat prin lege, toate companiile de leasing intervievate fac provizioane în conformitate 

cu normele interne de gestionare a riscurilor. 

114. Un alt risc perceput de către companiile de leasing și OMF este introducerea taxei de 

supraveghere de către CNPF. Un proiect de modificare a Legii cu privire la CNPF 

nr.192/2008 prevede aplicarea de către CNPF a unei taxe de supraveghere (care urmează să 

fie colectată de la OCNB) în valoare de până la 0,1% din portofoliul de credite mediu anual 

sau de leasing. OMF și companiile de leasing consideră că taxa ar diminua rentabilitatea 

acestora și ridică costuri suplimentare de conformitate necesare pentru alinierea la prevederile 

noii legi privind OCNB (în special personal suplimentar pentru îndeplinirea cerințelor de 

                                                 
72 O altă obiecţie ridicată de reprezentanţii sectorului pe parcursul interviurilor ţine de interdicţia externalizării serviciilor de 

creditare şi leasing către alte OCNB şi a acordării creditelor ipotecare în afara sectorului rezidenţial. 
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raportare ale noii legi). Cu toate acestea, conform CNPF, taxa de supraveghere de 0,1% ar 

diminua profiturile OCNB doar cu 0,9%, sau cu 0,6%, în cazul în care se aplică o taxă minimă 

de supraveghere de 0,06%
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. 

115. AEÎ sunt reglementate de Legea cu privire la AEÎ nr. 139-XVI din 21.06.2007 și un set 

de acte subordonate ale CNPF, ce ghidează crearea și funcționarea AEÎ, stabilirea unor norme 

și mecanisme prudențiale, inclusiv fondurile de stabilizare și de lichiditate. În 2007-2008, AEÎ 

au trecut printr-o perioadă de adaptare la Legea 139/2007, în cadrul căreia au fost introduse 

noi standarde internaționale, inclusiv standarde prudenţiale referitoare la capital și 

conformarea cu prevederile Legii Model pentru Uniunile de Credit elaborată de WOCCU. De 

asemenea, în scopul asigurării unei tranziţii line de la prevederile vechii legi a AEÎ către 

Legea 139/2007 şi creării condiţiilor pentru un management mai eficient al riscurilor şi 

dezvoltării durabile a sectorului, continuarea colectării de depozite a fost permisă doar AEÎ cu 

licența de tip B și C, operațiunile au fost extinse asupra unei arii geografice limitate, în funcție 

de licența deținută, etc. Legea 139/2007 a introdus clasificarea AEÎ în 3 categorii de licențiere 

(A, B și C), cu scopul de a controla și gestiona mai bine riscurile asociate cu profilul de 

activitate al AEÎ respective. Aceasta a stabilit standarde de guvernanță corporativă, cerințe 

educaționale și profesionale pentru administratori, a stabilit reguli pentru crearea și 

funcționarea unei noi structuri reprezentative a AEÎ – Asociaţia Centrală a AEÎ, pentru a oferi 

sprijin, inclusiv asistență financiară și tehnică, membrilor săi. Deși cadrul de reglementare 

pentru AEÎ este considerat a fi bine articulat și asigură o stabilitate și o protecție minimă a 

membrilor AEÎ și a deponenților, aplicarea ei este deseori dificilă, mai ales în raport cu cele 

mai mici AEÎ (cu licențe de tip A). 

116. În 2012, CNPF a modificat legislația cu privire la AEÎ, pentru a consolida cerințele de 

licenţiere și normele prudențiale, a diversifica serviciile AEÎ (permiţând prestarea unor 

servicii suplimentare de către AEÎ, cum ar fi intermedierea de asigurări, sau asigurarea 

bancară), a stabili competențe ale autorității de reglementare de confirmare a administratorilor 

AEÎ și contabililor-șefi, a simplifica formalitățile pentru ședințele acționarilor și procedurile 

pentru radierea AEÎ din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, a definit 

prevederi pentru operarea sucursalelor și reprezentanțelor AEÎ. După noile modificări, doar 

într-un an de zile – 2015 - aproape 150 AEÎ inactive au fost radiate din Registrul de Stat. Cu 

toate acestea, natura și amploarea acestor modificări nu sunt suficiente pentru a crește 

capacitățile AEÎ de a gestiona riscurile de credit și operațiunile în întregime. Este nevoie de o 

consolidare suplimentară și creștere a capacităților în sector, inclusiv, pentru a asigura o 

creștere sigură și durabilă a sectorului AEÎ. 

117. Cadrul de reglementare pentru bănci și instituțiile financiare nebancare nu creează 

condiții de concurență echitabile, iar costurile de reglementare sunt diferite. În primul rând, 

există diferențe în ceea ce privește reglementările prudențiale. De exemplu, AEÎ au, aparent, 

prevederi mai stricte referitoare la rata de suficienţă capitalului (CAR) și expunerea netă faţă 

de cei mai mari 10 debitori, în timp ce băncile au prevederi mai stricte referitoare la rata 

lichidităţii curente și expunerile față de părțile afiliate. În același timp, OMF și companiile de 

leasing nu au nici o normă prudențială în ceea ce priveşte CAR, limitele de expunere sau 

lichiditate (tabelul 5 de mai jos). De asemenea, noul proiect de lege cu privire la OCNB 

prevede capital minim pentru OCNB în valoare de 100 mii MDL (discutat mai sus). Cu toate 

acestea, comparațiile între standardele de provizionare pentru diferite instituții de creditare 

sunt doar convenționale, aşa cum metodologiile de calcul a indicatorilor diferă. 

 

 

 

                                                 
73 Analiza impactului de reglementare la Legea cu privire la organizaţiile de creditare nebancară. 
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Tabelul 5: Normele prudenţiale ale BNM și CNPF pentru instituţiile de creditare 

 

Indicatorul Bănci AEÎ OMF, Leasing 

Capitalul social ≥100 mil. MDL - - 

Capitalul minim ≥200 mil. MDL  - 

CAR (Rezerva Instituțională (RI) pentru AEÎ) ≥16% din activele 

ponderate la risc 

≥10% din active  - 

Expunerile mari/Capital ≤5  - - 

Expunerea netă faţă de cei mai mari 10 

debitori/Portofoliul de credite 

≤30% ≤25% - 

Expunerea faţă de părţile afiliate ≤20% Capitalul I 10% din 

împrumuturi (A, 

B),  

75% din RI (C) 

- 

Imobilizări corporative/Capital ≤50% ≤100% - 

Imobilizări corporative & Cote de 

participare/Capital 

≤100% ≤100% - 

Rata lichidităţii pe termen lung ≤1 - - 

Rata lichidităţii curente ≥20% ≥10% din economii - 

Credite fără gaj către 1 debitor ≤500 mii MDL pentru 

PJ şi ≤100 mii MDL 

pentru PF 

≤20% din RI (B, C) - 

Sursa: Alcătuit de autor în baza prevederilor legilor şi a regulamentelor. 

118. Diferenţele dintre standardele de provizionare sunt, de asemenea, semnificative (tabelul 

6). În timp ce băncile și OMF au aceleași cote de provizionare, standardele pentru 

determinarea întârzierilor de plată diferă. Pentru AEÎ, CNPF aplică o scară diferită de 

provizionare decât pentru OMF. Acest lucru creează costuri diferite de creditare pentru 

instituțiile respective și poate conduce la speculă prin intermediul participărilor încrucișate în 

capital sau furnizării de fonduri pentru acordarea creditelor
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. În același timp, BNM utilizează 

o scară diferită a întârzierilor de plată pentru provizionarea de pierderi la creditele negarantate 

(până la 100 mii MDL pentru persoane fizice și 500 mii MDL pentru persoane juridice): ≤30 

zile întârziere - supravegheat; 31-60 zile de întârziere – sub-standard; 61-90 zile de întârziere 

- dubios; ≥90 zile de întârziere - compromis. Provizionarea, de asemenea, depinde de 

frecvența plăților (lunar sau mai rar). Standardele mai stricte de provizionare pentru creditele 

negarantate pot descuraja băncile să acorde astfel de credite. Într-adevăr, chiar dacă 

reglementările în vigoare permit băncilor să acorde credite de până la 500 mii MDL fără 

garanții, unele dintre băncile intervievate au stabilit prin reglementări interne limite mult mai 

mici pentru creditele negarantate. 

Tabelul 6: Standardele de provizionare pentru diferite instituţii de creditare 

Categoria 

Bănci AEÎ OMF 
Companii de 

leasing %  

provizioane Întârzierea 

%  

provizioane Întârzierea 

%  

provizioane Întârzierea 

Standard 2% ≤30 zile 1% La timp 2% ≤30 zile 

Provizioanele 

nu sunt 

reglementate 

Supravegheat 5% 31-90 zile 10% ≤30 zile 5% 31-90 zile 

Sub-standard 30% 91-180 zile 30% 31-90 zile 30% 91-180 zile 

Dubios 60% 181-360 zile 75% 91-180 zile 60% 181-360 zile 

Compromis 100% ≥361 zile 100% ≥181 zile 100% ≥361 zile 

Sursa: Alcătuit de autor în baza prevederilor regulamentelor. 

119. Protecția consumatorului, atât în sectorul bancar, cât şi în cel nebancar, pare a fi un 

subiect în afara ariei de reglementare. Chiar dacă Parlamentul a transpus Directiva 

2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului UE din 23 aprilie 2008 cu privire la 

contractele de credit pentru consumatori, prin adoptarea Legii nr. 202 din 20 iulie 2013 cu 
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privire la contractele de credit pentru consumatori, aceasta nu se aplică creditelor corporative 

(inclusiv microcreditelor). În sectorul bancar, BNM a obligat băncile să dezvăluie informațiile 

cu privire la produsele lor, guvernarea corporativă, situația financiară, ratele dobânzii efective, 

etc., prin adoptarea regulamentului cu privire la dezvăluirea de către bănci a informației 

referitoare la activitatea lor (Decizia Consiliului de administrație al BNM nr. 52 din 20 martie 

2014). Astfel de prevederi nu există în sectoarele OMF, AEÎ și leasing, cu excepția creditelor 

de consum. Combinat cu supravegherea limitată a sectoarelor respective, acest fapt 

încurajează de multe ori un tratament inechitabil al clienților din partea creditorilor.  

120. Din cauza supravegherii foarte largi de către CNPF a pieței de creditare nebancară, 

precum și a competențelor și abilităților limitate în materie de protecție a consumatorilor de 

credit din partea Agenției de Protecție a Consumatorilor (APC), există un vid de protecție a 

consumatorilor în sector, în special în ceea ce privește clienții corporativi. Problema rezultă și 

din definiția legală a noțiunii de „consumator”, care include doar persoanele fizice (Legea nr. 

105 privind protecția consumatorilor). Concluzia este valabilă și pentru sectorul bancar, cu 

toate acestea, având în vedere supravegherea mai strictă de către BNM a sectorului, inclusiv 

în ceea ce privește respectarea Directivei transpuse 2008/48/CE și a Regulamentului privind 

dezvăluirea de către bănci a informațiilor referitoare la activitatea lor, problemele par mai 

puțin acute decât în cazul OCNB. Cu toate acestea, în ambele cazuri, nu există niciun 

mecanism de contestaţie pentru consumatori. Planul de acțiuni pentru perioada 2017-2020 

privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-

2020
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 prevede anumite acțiuni de protecție a consumatorilor de servicii financiare (realizarea 

inspecţiilor de către CNPF la prestatorii de servicii financiare nebancare pentru identificarea 

încălcărilor în protecţia consumatorului; aducerea la cunoştinţa publicului, prin intermediul 

paginii web a BNM, a deciziilor importante adoptate cu impact asupra consumatorilor; 

elaborarea ghidului privind protecţia consumatorului pe piaţa financiară nebancară de către 

CNPF), însă acestea nu pot înlocui un mecanism veritabil sistematic de protecție a 

consumatorilor de servicii financiare. 

 

4.2 Infrastructura financiară 

121. Infrastructura financiară (IF) este o parte componentă de bază a sistemului financiar. 

Calitatea infrastructurii financiare determină eficiența intermedierii, capacitatea creditorilor de 

a evalua riscurile și a debitorilor de a obține credite și alte produse financiare în condiții 

competitive. Principalele elemente ale infrastructurii financiare în Moldova sunt prezente; cu 

toate acestea, toate au nevoie de anumite îmbunătățiri pentru a deservi în mod eficient sectorul 

financiar. 

Birourile istoriilor de credit  

122. Un prim birou al istoriilor de credit (BIC) – Biroul de Credit SRL (BC), a fost creat în 

2010 şi şi-a lansat activitatea în 2011, în baza Legii nr. 122 din 29.05.2008 privind birourile 

istoriilor de credit. Cu toate că acesta este operațional de cca. 6 ani, nivelul de acoperire 

sectorială a sa rămâne deocamdată limitat - cca. 21,4% din populația activă
76

. La sfârșitul 

anului 2016 toate cele 15 bănci comerciale (inclusiv 4 în proces de lichidare), 13 OMF și 

companii de leasing, dar și 13 AEÎ erau conectate la BC. Un proiect de lege, care obliga OMF 

să furnizeze informații către BIC nu s-a materializat până în prezent, conform relatărilor, din 

cauza rezistenței unor OMF mici.. Aparent, multe OMF și AEÎ (în special din rândul celor 

mai mici) s-ar teme de migrarea clienților lor către concurenții din sectoarele respective, odată 

ce informația va deveni accesibilă concurenților. Aceleași temeri existau și în cazul băncilor 

(la momentul aderării acestora la BC), însă, practica a arătat că acestea au fost, în majoritatea 
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76 Conform datelor Biroului de Credit, furnizate în luna iunie 2017. 
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cazurilor, neîntemeiate. Potrivit altor opinii, cele mai mici OMF și AEÎ întârzie să adere la 

BIC, deoarece clienții lor sunt în majoritate din sectorul informal și de multe ori informaţia lor 

nu este oficială și credibilă. De asemenea, în timp ce costurile de conectare și pentru 

produsele (informația) livrată par să fie accesibile, costurile interne de conectare (de ajustare, 

procurare/elaborare a soft-ului intern) pentru cele mai mici OMF și AEÎ sunt deseori destul de 

mari comparativ cu resursele disponibile pentru asemenea investiții.  

123. Eficacitatea BIC este limitată de mai mulți factori. În primul rând, după cum s-a 

menționat deja, numai băncile comerciale sunt obligate, în temeiul Legii nr. 122 din 

29.05.2008 să furnizeze informații către BIC. Creditorii nebancari (OMF, AEÎ, companiile de 

leasing), dar și companiile de asigurări, cele prestatoare de servicii comunale şi de 

telecomunicaţii în prezent, nu sunt obligaţi prin lege să facă schimb de informații cu BIC, 

ceea ce limitează gradul de acoperire al BIC și afectează percepțiile creditorilor-participanți la 

BIC privind riscurile de credit ale solicitanților noi. De asemenea, BIC nu poate furniza 

informații cu privire la datoriile faţă de bugetul de stat, datoriile ce reies din deciziile 

judecătorești definitive și irevocabile. În cazul în care creditorii nu au informații suficiente cu 

privire la potențialii debitori, aceștia nu pot evalua riscurile cu o precizie suficientă și tind să 

compenseze asimetria informațională cu garanții în exces. Acest lucru, la rândul său, exclude 

din creditare mulţi debitori potențial eligibili, care nu dispun de garanții suficiente. De 

asemenea, accesul la informația completă și exhaustivă cu privire la obligațiile financiare ale 

debitorilor este singura modalitate de a evita creditarea încrucişată si supra-îndatorarea. 

124. În al doilea rând, serviciile furnizate de BC sunt limitate doar la prezentarea rapoartelor 

de credit/extraselor din rapoartele de credit. Rapoartele de credit conțin informații cu privire 

la îndeplinirea de către debitori a obligațiilor ce le revin în temeiul acordurilor de credit. Alte 

servicii, cum ar fi scorurile de credit, informaţiile sectoriale, cele de monitorizare a 

portofoliului, etc., nu sunt furnizate. Acest lucru reduce, de asemenea, posibilitatea 

creditorilor de a îmbunătăți evaluarea riscurilor. În al treilea rând, până nu demult existau 

îngrijorări cu privire la acuratețea și actualitatea informațiilor furnizate de către sursele de 

formare a istoriilor de credit, deoarece nu exista controlul asupra veridicității informațiilor 

furnizate de către acestea
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.  

125. Corporația Financiară Internațională (CFI) s-a oferit să acorde sprijin primului BIC 

licențiat pentru efectuarea analizei de piață și elaborarea unei foi de parcurs, însă aceasta a 

fost refuzată de către BIC din  cauza necesității de a suporta cheltuielile legate de cercetare. În 

schimb, IFC a acordat suport CNPF în elaborarea noii legi cu privire la BIC. De asemenea, se 

pare că, după refuzul asistenței sale, IFC a renunțat la oferirea asistenței suplimentare pentru 

BIC și a inițiat un studiu de fezabilitate pentru crearea unui al doilea birou de credit. Conform 

CNPF, CFI nu sprijină ideea de a obliga creditorii nebancari să se conecteze la BIC, până 

când piața va ajunge la maturitate. Cu toate acestea, majoritatea celor intervievați consideră că 

furnizarea de date către BIC de către toți creditorii ar trebui să fie obligatorie. În luna aprilie 

2017, CNFP a eliberat licență de activitate pentru un nou BIC companiei „Infodebit Credit 

Report” SRL, care reprezintă, însă, o inițiativă a unor întreprinzători privați din RM și nu pare 

să aibă legătură cu activitatea lansată de CFI.   

Registrul riscurilor 

126. Ca parte a conceptului mai larg al Registrului riscurilor (RR), BNM a creat un Registru 

al riscului de credit (RRC), care va permite BNM să evalueze expunerea la risc a băncilor. 

RRC va fi, de asemenea, conectat la BIC. Acesta este un obiectiv care rezultă din 

recomandările FSAP. RR va permite BNM să dispună de informații operative și suficiente 

pentru a determina nivelul de risc general, cu care se confruntă fiecare bancă în parte, precum 

                                                 
77 La data de 14.07.2017 Parlamentul RM a adoptat amendamente și completări la Legea 122/2008 (prin Legea nr. 149), care 

înlătură această deficiență, precum și alte constrângeri, care existau până la acel moment în cadrul de reglementare și 

supraveghere al BIC. 
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și să evalueze mai bine riscurile de credit. RR trebuie să conducă la îmbunătățirea cadrului 

normativ privind guvernarea corporativă, care, de asemenea, reprezintă un domeniu-cheie în 

cadrul reglementării şi supravegherii bancare. După consultarea cu băncile asupra proiectului 

de instrucțiune ce reglementează furnizarea de informații pentru RR, BNM a conchis că 

băncile nu sunt pregătite pentru lansarea RR în I trimestru al 2016, așa cum s-a prevăzut 

inițial, și a lansat RRC din 01 iulie 2016. 

127. Din punct de vedere tehnic, RR reprezintă o platformă cu patru soluții informatice 

distincte, care va ajuta BNM să identifice riscurile în sectorul bancar. În afară de RRC, 

platforma va oferi o soluție informațională (soft) pentru optimizarea procesului de licențiere şi 

notificare a băncilor, un soft pentru monitorizarea transparenței acționarilor băncilor și un soft 

de analiză la distanță în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării 

terorismului. RR va ajuta la optimizarea furnizării de informații de către bănci (inclusiv în 

procesul de control al băncilor, informațiile vor fi derivate din registru) și a supravegherii 

băncilor de către BNM. Acesta este deosebit de important în contextul deficitului de personal 

pentru supravegherea eficientă a sectorului bancar. Din cauza creșterii eforturilor de 

supraveghere după criza bancară din 2014-2015, deficitul de personal în departamentul de 

supraveghere al BNM era la mijlocul anului 2016 de aproape 40%. RRC va conține aceleași 

informații ca şi BIC, plus 50% mai multe date din perspectiva supravegherii bancare. 

Fondurile de garantare a creditelor 

128. În Moldova există 2 fonduri de garantare a creditelor: Fondul de garantare a creditelor 

(FGC), fără personalitate juridică, administrat de ODIMM și societatea interbancară de 

garantare Garantinvest SRL, fondată de 7 bănci comerciale, 1 OMF și 1 ONG cu asistenţa din 

partea Departamentului Marii Britanii pentru Dezvoltare Internațională (DFID). Din 2005 

până în 2010 Garantinvest a emis 96 garanții financiare
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 pentru creditele acordate de către 

instituțiile sale financiare membre în sumă de doar circa 18 milioane MDL. Garantinvest 

emite garanții de până la 1,1 milioane MDL, acoperind maximum 50% din pierderile finale 

suportate (cu comision de la 2% până la 3% din garanție). Portofoliul de credite garantat total 

a fost de 45 milioane MDL în 2010. Mai multe informaţii recente nu sunt disponibile, iar 

încercările de a stabili contactul cu reprezentanții Garantinvest în scopul acestui  Studiu nu au 

dat nici un rezultat. Se pare că funcționalitatea societății este limitată. Băncile intervievate, de 

asemenea, nu au fost în contact cu Garantinvest o perioadă lungă de timp. 

129. La rândul său,  ODIMM emite garanții financiare din Fondul de Garantare a Creditelor 

(FGC) în sumă de până la 5 milioane MDL, care acoperă, de asemenea, până la 50% din 

valoarea creditului (70% pentru start-up-uri și pentru întreprinderi gestionate de femei 

antreprenoare). Mărimea totală a fondului este de 64 mil. MDL, însă acesta urmează a fi 

majorat până la finele anului 2017 până la 100 milioane MDL. Totuşi, acesta nu a fost utilizat 

foarte activ de către bănci, iar atractivitatea Fondului pentru creditori pare a fi destul de 

limitată. Astfel, dacă în 2013 FGC a emis garanții în valoare de 12 milioane MDL, în 2014 și 

2015 suma anuală a garanțiilor nu a depășit 5 milioane de MDL. De la crearea sa, FGC a emis 

garanții la 275 companii micro și mici în valoare de 73 milioane MDL. Chiar dacă este menit 

să faciliteze AF pentru antreprenorii care duc lipsă de garanții suficiente, amploarea activității 

FGC și capitalizarea sa sunt prea mici pentru a avea un impact sistemic asupra AF în 

Moldova. Băncile intervievate nu au arătat mult interes în utilizarea oportunităților de 

garantare oferite de FGC. În afară de mărimea mică a fondului, un obstacol conceptual, până 

recent, era abordarea "pierderii finale" în privinţa garanțiilor emise. Aceasta implica faptul, că 

băncile puteau conta pe rambursarea unei părți din pierderile din credit numai după ce epuizau 

toate celelalte posibilități legale de recuperare (inclusiv vânzarea gajurilor). Adesea, acest 

lucru putea dura ani de zile. În astfel de circumstanțe, băncile nu puteau cunoaște, la 

momentul constituirii garanției, cât din valoarea creditului era garantat de FGC. Chiar dacă 

                                                 
78 http://www.garantinvest.md/about.html, ultima accesare la 15.10.2017. 
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garanția acoperea în mod formal 50% din credit, după ce banca recupera o parte a creditului 

din vânzarea gajurilor, FGC rambursa 50% din suma rămasă a pierderilor și nu din cea inițială 

a creditului. 

130. În al treilea rând, băncile au puţine stimulente să utilizeze garanțiile FGC al ODIMM, 

deoarece acestea nu sunt luate în considerare de către BNM la diminuarea expunerii nete a 

băncilor față de debitori (în scopuri de provizionare)
79

. În astfel de circumstanțe, băncile sunt 

interesate în garanțiile FGC doar ca o garanție "suplimentară" la gajul sau alte garanţii reale în 

valoare de cel puțin 100% constituite, sau în cadrul programelor finanțate de ODIMM 

(PNAET, cu porțiune de grant). În al patrulea rând, nu există certitudine din partea băncilor că 

FGC va plăti pentru garanțiile emise. Băncile cunosc cazuri când ODIMM a refuzat să 

plătească pe garanțiile emise, invocând nerespectarea criteriilor sale (de exemplu, clientul nu 

a achitat taxa pentru garanție, banca nu a îndeplinit toate criteriile de bună gestiune a 

creditului etc.). În al cincilea rând, FGC lucrează doar cu băncile cu care are încheiate 

acorduri, în timp ce OMF, AEÎ și companiile de leasing nu sunt incluse în aria de acțiune a 

FGC. Într-o încercare de a spori atractivitatea garanțiilor din FGC, ODIMM a lansat noi 

produse, cum ar fi garanțiile de portofoliu. Cu toate acestea, băncile intervievate nu au 

manifestat un interes mai mare faţă de garanțiile de portofoliu, din același motiv de 

incertitudine majoră cu privire la disponibilitatea FGC de a acoperi pierderile potențiale, 

deoarece garanțiile de portofoliu implică criterii de condiționalitate, care ar putea fi invocate 

de ODIMM pentru a refuza plata. 

131. În schimb, unele bănci preferă să utilizeze schemele de garantare disponibile din partea 

USAID sau IFI (Fondul European de Investiții, BERD), care plătesc necondiționat, după 90 

de zile de neplată a clientului (vezi schema de garantare DCA a USAID în capitolul următor, 

secțiunea 5.3. “Eforturile curente de reformă ale partenerilor de dezvoltare”). Totuși, situația 

pare să se schimbe. La sfârșitul anului 2014 - începutul anului 2015, Banca Mondială a 

evaluat activitatea FGC, a făcut recomandări și a elaborat un nou manual operațional. Prin 

intermediul Programului CEP II, BM va asista FGC în schimbarea soft-ului şi stabilirea 

conectivităţii cu băncile (vezi, de asemenea, Secțiunea 5.3. “Eforturile curente de reformă ale 

partenerilor de dezvoltare”, în capitolul următor). În luna iulie 2016, Parlamentul a aprobat 

Legea cu privire la IMM-uri (nr. 179 din 21.07.2016), care consacră funcționarea FGC ca 

subdiviziune a ODIMM și împuternicește GM să aprobe Regulamentul de funcționare și 

utilizare a FGC. Ca urmare, în trimestrul IV al anului 2016 au fost introduse mai multe 

modificări la produsele FGC și anume: (i) a fost majorat plafonul maxim de garantare de la 2 

mil. MDL la 5 mil. MDL; (ii) au fost reduse comisioanele de garantare de la 2% la 0,5%; (iii) 

a fost inclusă, în procesul de executare a garanției financiare, o nouă etapă de pre-executare 

parțială a garanției financiare la 90 de zile de la înregistrarea restanțelor la achitare 

creditului/împrumutului de către IMM-uri, etc. Aceste modificări par să fi sporit atractivitatea 

garanțiilor FGC, astfel că în primele 5 luni ale anului 2017 (în pofida scăderii generale a 

acordărilor de credite în sistemul bancar), FGC a emis garanții în valoare de 23,5 mil. MDL
80

.  

Fondul de garantare a depozitelor în sectorul bancar 

132. Fondul de garantare a depozitelor în sectorul bancar (FGDSB) a fost înființat în 2004, în 

conformitate cu Legea nr.575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice 

în sistemul bancar. Scopul principal al FGDSB este garantarea depozitelor persoanelor fizice 

în bănci. Toate băncile licențiate sunt obligate, prin lege, să participe la FGDSB. Suma 

maximă garantată stabilită inițial a fost de 4.500 MDL. În 2010, plafonul a fost majorat la 

6000 MDL. Principalele surse ale FGDSB sunt contribuțiile obligatorii ale băncilor. Băncile 

contribuie cu rate inițiale egale cu 0,1% din capitalul inițial al lor și contribuții trimestriale 

                                                 
79 In conformitate cu Regulamentul BNM cu privire la expunerile mari, expunerile nete la credite ale băncilor urmează să fie 

diminuate cu valoarea expunerilor garantate cu garanţii de stat, valori mobiliare de stat, etc. Însă garanţiile FGC nu sunt 

egalate cu garanţiile de stat.  
80 Conform informației furnizate de ODIMM în luna iunie 2017. 
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egale cu 0,25% din valoarea totală a depozitelor lor garantate. Resursele disponibile ale 

FGDSB, la sfârșitul anului 2016, au fost 339,1 milioane MDL sau 12,2% din totalul 

depozitelor garantate și 0,9% din totalul depozitelor persoanelor fizice în bănci
81

. În același 

timp, având în vedere concentrația ridicată a depozitelor, valoarea actuală a FGDSB nu ar fi 

suficientă pentru protejarea deponenților oricărei dintre cele mai mari 3 bănci din sistemul 

bancar împotriva consecințelor unui potențial faliment. La plafonul actual de garantare, 

mijloacele FGDSB ar fi suficiente doar pentru garantarea depozitelor în oricare dintre 

celelalte 8 bănci (sau în 4-5 bănci simultan). FGDSB investește resurse disponibile în valorile 

mobiliare de stat emise de MF sau în Certificatele BNM. În conformitate cu rapoartele sale, 

FGDSB efectuează trimestrial o analiză a posibilității de a crește plafonul garantat. Pentru 

acest scop, FGDSB utilizează un set de indicatori financiari, specificaţi într-un regulament 

intern. De la începutul activităţii sale, FGDSB a colectat 389,4 milioane MDL și a efectuat 

plăți de 50,3 milioane MDL pentru depozitele garantate ale băncilor falimentate. 

133. Un amendament la Legea 275/2003, aprobat de către Parlament în martie 2017, prevede 

creșterea plafonului garantat până la 20 mii MDL începând cu 01.01.2018. Totuşi, acest nivel 

este, de asemenea, prea mic pentru a stimula economiile bancare ale populației, inclusiv pe 

cele pe termen lung, precum și încrederea generală în sistemul bancar. De asemenea, până la 

adoptarea Legii nr. 232 din 23.12.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor, FGDSB nu 

avea niciun rol în rezoluția băncilor, aşa cum prevede Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 16 aprilie 2014, referitoare la schemele de garantare a 

depozitelor. Legea 232/2016 prevede pentru FGDSB rolul de administrator al Fondului de 

rezoluţie bancară (FRB) În această calitate, FGDSB va gestiona resursele FRB, va stabili 

strategia privind investirea resurselor FRB și o va revizui cel puţin o dată pe an. De asemenea, 

FGDSB poate contracta împrumuturi de la bănci sau alte părţi terţe, în cazul în care sumele 

colectate nu vor fi suficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau alte cheltuieli ale FRB. 

La fel, BNM poate desemna FGDSB ca administrator temporar al băncilor, în cazurile în care, 

potrivit prevederilor legale, BNM în calitate de autoritate de rezoluție, dispune înlocuirea 

organelor de conducere ale băncilor. Un proiect de lege care prevede modificări conceptuale 

în privinţa rolului FGDSB, contribuțiilor la acesta, guvernării corporative și creșterea 

plafonului de garantare până la 300 mii MDL, a fost elaborat de către unii Consilieri de Nivel 

Înalt ai UE pentru Prim-ministrul Republicii Moldova în 2016. Un alt plan de acțiune pentru 

reformarea FGDSB a fost elaborat în cadrul planului de acțiune interministerial ca urmare a 

recomandărilor evaluării FGDSB de către misiunea FSAP. Însă, mai multe informații cu 

privire la acest plan nu au fost disponibile pentru scopul acestui studiu.  

Drepturile creditorilor şi tranzacţiile referitoare la gaj 

134. Mai multe reforme importante au fost făcute, în ultimii ani, în cadrul legal privind 

drepturile creditorilor și regimul de insolvabilitate. În pofida îmbunătățirilor aduse, 

implementarea efectivă a acestuia rămâne slabă
82

. Aceste reforme prevăd noi legi de bază 

pentru garantarea creditelor, executarea creanțelor și regimul de insolvabilitate. Moldova, la 

fel ca majoritatea țărilor în tranziție, este acum în a doua fază a procesului de dezvoltare 

juridică, care presupune un accent pe îmbunătățiri granulate, ce presupun completarea 

lacunelor din sistemele juridice care nu au fost eliminate odată cu adoptarea legilor de bază. 

După cum a observat misiunea ROSC a BM în 2014, succesiunea rapidă a reformelor în 

legislație nu a fost urmată de o evaluare generală a eficacității reformelor, de identificarea 

lacunelor în regimul juridic, a interacțiunii dintre diferite acte normative și a nevoii de 

integrare a acestor regimuri în cadrul instituțional existent. Raportul misiunii a identificat 
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 Raport de activitate 2016, Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, 2017. 
82 Vezi, de asemenea, IMF Second Post-Program Monitoring Discussions, Dec. 2014. 
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deficiențe în tranzacțiile referitoare la gaj și regimul de aplicare, în cadrul de insolvabilitate și 

cel instituțional de susținere a raporturilor creditor-debitor și de insolvabilitate
83

. 

135. Creditorii par a fi deosebit de reticenţi în a face uz de gajul asupra bunurilor mobile, nu 

numai din cauza lipsei unei piețe suficient de lichide pentru astfel de active. Din contra, unele 

dintre băncile intervievate au afirmat că lichiditatea unor bunuri mobile este chiar mai mare 

decât cea a bunurilor imobile (inclusiv inventarul, tractoarele și combinele). Totuși, nu există 

nici un mecanism pentru a asigura integritatea unor astfel de garanții. Din declaraţiile băncilor 

intervievate, în cele mai multe din cazuri, creditorii nu pot intra în posesia stocurilor, deoarece 

acestea sunt vândute sau relocate de debitori, iar sancțiunile pentru astfel de fapte sunt 

minime. În alte cazuri, apar litigii din cauza interdicției gajului ulterior impuse de către unii 

creditori în Registrul gajurilor bunurilor mobile. Cu toate că prohibiţia gajului ulterior asupra 

bunurilor mobile este interzisă de Legea cu privire la gaj, notarii stabilesc adesea astfel de 

interdicții în registrul gajului, la cererea creditorilor. 

136. Băncile, OMF și companiile de leasing descriu colectarea creditelor neperformante ca 

fiind foarte complicată. Unii indică la faptul că legislația actuală acționează împotriva 

instituțiilor de credit, permițând debitorilor să întârzie în mod substanțial recuperarea 

creanțelor de către creditori. Alții constata că legislația este bună, dar punerea în aplicare este 

proastă. În special, aceştia indică asupra calificării joase a judecătorilor în procesele de 

exercitare a drepturilor de gaj și caracterului arbitrar al deciziilor judecătorești, chiar și în 

cazuri similare. De multe ori, judecătorii și executorii judecătoreşti nu sunt eficienţi și 

motivaţi în a accelera procesul, fie din cauza calificării insuficiente, fie din motive de rea 

intenție/corupție, ceea ce reduce încrederea creditorilor în instanțele de judecată și îi înclină să 

solicite garanții în exces sau să crească marja de risc limitând și mai mult AF pentru 

întreprinderi. Cu toate că cele mai multe dintre revendicările creditorilor pot fi executate 

printr-o procedură de ordonanţă simplificată (titlu executor), există numeroase posibilități 

pentru debitori să întârzie procesul, transformând astfel procedura de ordonanţă într-un proces 

ordinar complet de judecată.  

137. Evaluarea BERD a cadrului de insolvabilitate din 2009 a concluzionat că, printre altele, 

cadrul legal de insolvabilitate din Moldova era de "conformare medie", cu deficiențe majore 

în special în domeniul procedurilor de reorganizare și lichidare
84

. Problema principală a 

procedurilor de insolvabilitate în temeiul legislației cu privire la insolvabilitate era durata 

acestora. În anumite cazuri, în acea perioadă, astfel de proceduri puteau dura până la 15 ani, 

provocând, în mod inevitabil, costuri mai mari și rate de recuperare mai mici
85

. Din 2012, 

Moldova a pus în aplicare măsuri de îmbunătățire a cadrului de insolvabilitate, precum și de 

asigurare a protecției drepturilor creditorilor. Parlamentul a adoptat o nouă lege a 

insolvabilității în iunie 2012 (nr.149 din 29 iunie 2012). Suplimentar la dreptul de soluţionare 

extrajudiciară a disputelor şi facilitarea inițierii procedurii de insolvabilitate, noua lege 

limitează durata procedurii de insolvabilitate la 2 ani. Perioada maximă de reorganizare a fost 

stabilită la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de până la 2 ani de la data confirmării planului 

de reorganizare de către instanța de judecată. Anumite categorii de debitori pot beneficia de 

proceduri de insolvabilitate simplificate. Cu toate acestea, noua lege este încă restrictivă în 

privinţa drepturilor creditorilor de a iniția proceduri de insolvabilitate, aşa cum solicitantul 

trebuie să furnizeze o prescripție de execuție în ceea ce privește cererea sa împotriva 

debitorului, care poate fi obținută ca urmare a unei decizii judecătorești anterioare
86

. 

138. În 2017, Moldova se plasa pe locul 60 în raportul Doing Business (DB) al BM la 

capitolul soluţionarea insolvabilității, la fel ca în 2016, ceea ce înseamnă că problemele în 

regimul de insolvabilitate persistă. Costurile pentru soluţionarea cazurilor de insolvabilitate în 

                                                 
83 Moldova Financial Sector Assessment Program, ROSC, WB, December 2014. 
84 Commercial laws of Moldova, an Assessment by the EBRD, EBRD, 2014. 
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Moldova sunt mai mari decât media pentru țările EAC: 2,8 ani și 15%, față de 2,3 ani și 

13,2%, în EAC. Printre principalele reforme menţionate de raportul DB, după intrarea în 

vigoare a noii Legi a insolvabilității, se numără consolidarea procesului de insolvabilitate prin 

prelungirea duratei procedurii de reorganizare și îmbunătăţirea cerințelor de calificare pentru 

administratorii procedurilor de insolvabilitate in 2013; simplificarea regimului de 

insolvabilitate prin introducerea unor noi mecanisme de reorganizare, limitarea posibilităţilor 

de atac, adăugarea prevederilor privind moratoriul și stabilirea perioadelor stricte pentru mai 

multe etape ale procedurii de insolvabilitate în 2014; perfecţionarea sistemului de 

insolvabilitate prin introducerea unui sistem de licențiere pentru administratori, creșterea 

cerințelor de calificare prin includerea unui examen profesional și cursurilor de formare, 

precum și prin înființarea unor organisme de supraveghere pentru a reglementa profesia de 

administratori ai insolvabilității în 2015. În pofida acestor îmbunătățiri, regimul de 

insolvabilitate are încă deficienţe de implementare. Băncile indică încă asupra procedurilor 

îndelungate și greoaie, interesului versat din partea administratorilor și inițierii deliberate a 

procedurii de către debitori pentru a evita executarea drepturilor de gaj de către bănci. 

Problema este agravată și de calificarea joasă a judecătorilor implicați în judecarea cauzelor 

de insolvabilitate, ceea ce face ca costurile de timp și materiale pentru participanți să crească. 

Pentru a depăși unele dintre blocajele regimului de insolvabilitate, BM a contractat asistență 

tehnică pentru a modifica Legea insolvabilității, și va oferi suport pentru această activitate în 

următorii 2 ani, împreună cu suportul pentru BIC. 

139. În timp ce regimul actual al insolvabilității prevede un cadru juridic necesar pentru 

soluționarea insolvabilității persoanelor juridice, un regim de insolvabilitate pentru persoanele 

fizice-debitori nu există. Aşa cum o mare parte (în creștere) a debitorilor băncilor, OMF, AEÎ 

și companiilor de leasing sunt persoane fizice, este nevoie de o reglementare juridică a 

insolvabilității persoanelor fizice (debitori, consumatori). Cele mai multe dintre țări prevăd 

regimuri pentru insolvabilitatea persoanelor fizice (SUA, Germania, Franța, Suedia, Elveția, 

România etc.). Totuşi, nu există o abordare unică a acestei probleme. În unele jurisdicții, 

aplicarea legii este limitată la consumatori - persoane fizice ale căror datorii nu sunt din 

activități comerciale (Franța, Germania), în timp ce în altele sfera de aplicare a legii este mai 

largă și include datoriile din activități/afaceri comerciale ale persoanelor fizice. În România, o 

lege a insolvabilitatea pentru persoanele fizice a intrat în vigoare în decembrie 2015. Scopul 

legii este de a proteja interesele persoanelor îndatorate la instituțiile financiare, care nu îşi mai 

pot plăti datoriile. Noile prevederi se aplică numai persoanelor ale căror obligații nu sunt de 

natură comercială. Un organ administrativ, Comisia de insolvabilitatea, a fost creat pentru a 

gestiona cazurile de insolvabilitate. Aceasta este formată dintr-o comisie centrală și comisii 

teritoriale, câte una pentru fiecare dintre cele 41 de județe. În timp ce Comisia Centrală de 

Insolvabilitate are primordial un rol de reglementare, Comisiile de insolvabilitate teritoriale 

(CIT) joacă un rol activ în timpul procedurilor de insolvabilitate. Legea își propune să ofere 

mai multe competenţe organului administrativ, reducând implicarea instanțelor de judecată. 

Totuşi, acestea din urmă au încă competenţe de substituire a deciziilor CIT. Un rol important 

îl joacă receptorul judiciar, care este numit de CIT competentă sau, în unele cazuri, de către 

instanța de judecată. Rolul principal al receptorului judiciar este de a îndruma și supraveghea 

acțiunile debitorului pe tot parcursul procedurii de insolvabilitate. 

Registrele gajurilor 

140. Regimul referitor la ipotecă este previzibil și sigur, în cea mai mare parte datorită 

existenţei unui registru imobiliar eficient. Singura deficiență, remarcată de misiunea de 

evaluare ROSC a BM, este faptul că IS Cadastru oferă acces la registrul electronic pentru 

abonaţi (persoane fizice şi juridice) numai în scop informativ. Informațiile din registru nu au 

putere juridică fără suport de hârtie şi ştampilă de la IS Cadastru și nu există încă posibilitatea 

de a utiliza documentul electronic și semnătura electronică în acest scop, din cauză că pot 

exista divergențe de înregistrări între sistemul de evidență electronică și cel pe suport de 

hârtie. Chiar dacă acest aspect tehnic ar fi fost rezolvat, mai multe persoane intervievate au 
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indicat că, aparent, există încă probleme cu recunoașterea puterii juridice a documentelor 

electronice cu semnătură digitală în instanțele de judecată. Cu alte cuvinte, instanțele sunt, în 

unele cazuri, reticente în a recunoaște legalitatea actelor fără ştampile “umede”, ceea ce 

reduce aplicabilitatea practică a registrelor electronice și a actelor și crește costurile 

administrative de conformare pentru persoanele in litigiu. În plus, accesul la credite este 

limitat de una dintre normele Legii cu privire la ipotecă, referitoare la posibilitatea ca 

creditorul ipotecar să interzică debitorului ipotecar să creeze o ipotecă ulterioară asupra 

aceluiași activ
87

 (vezi compartimentul „Drepturile creditorilor şi tranzacţiile referitoare la gaj” 

mai sus). Spre deosebire de registrul ipotecar, Registrul gajurilor bunurilor mobile suferă de 

mai multe deficiențe. Soft-ul registrului nu este ușor de utilizat și nu funcționează întotdeauna. 

Deseori, cererile sunt procesate în 1-2 zile, creând întârzieri, în timp ce bunurile nu sunt 

întotdeauna radiate din registru la timp, ceea ce conduce la confuzii. Pentru a îmbunătăți 

funcționarea registrului, Banca Mondială va acorda asistență tehnică în următorii 2 ani (la 

modificarea regulamentului pentru funcționarea registrului), în timp ce Centrul de Informații 

Juridice al Ministerului Justiției este deja în proces de perfecționare a soluțiilor tehnice pentru 

îmbunătățirea funcționării on-line a registrului menționat. 

Sistemele de plăţi şi decontare a valorilor mobiliare 

141. Dezvoltarea unui cadru complet de gestionare a riscurilor pentru Depozitarului Național 

de Valori Mobiliare a fost una dintre recomandările-cheie ale FSAP 2014. În conformitate cu 

această recomandare, BNM trebuie să elaboreze un plan de acțiuni pentru instituirea unui 

depozitar central unic de valori mobiliare (DCU). Până recent, existau două depozitarii 

centrale (unul pentru clearingul și decontarea valorilor mobiliare de stat și ale BNM și altul 

pentru clearingul și decontarea valorilor mobiliare vândute pe piața bursieră), precum și un 

număr mare de registratori independenți (11) care dețineau registre ale societăților pe acțiuni. 

Aceşti registratori aveau standarde și practici depășite, în timp ce supravegherea lor era 

limitată. BNM a beneficiat de asistență tehnică din partea FMI în elaborarea conceptului 

DCU. DCU este menit să canalizeze într-un singur loc toate conturile valorilor mobiliare și 

instrumentelor financiare ale deținătorilor entităților de interes public, să acorde servicii de 

clearing/decontare și servicii conexe. Importanța acestor schimbări a devenit evidentă după ce 

sistemul actual de decontare a valorilor mobiliare, fragmentat și slab controlat, a fost utilizat 

în atacurile raider asupra băncilor și altor instituții financiare, subminând în mod semnificativ 

protecția drepturilor de proprietate. O Lege pentru modificarea Legii nr. 171 din 11.07.2012 

cu privire la piața de capital și a altor legi, în scopul creării DCU, a fost adoptată de către 

Parlament în aprilie 2016 (Legea nr. 62 din 08.04.2016, sau așa-numitul "pachet de legi 

financiar-bancare"). Conform acesteia, Guvernul a elaborat Legea cu privire la DCU, care a 

fost adoptată pe data de 03.10.2016 (nr. 234), prin asumarea  răspunderii din partea GM în 

fața Parlamentului (vezi, de asemenea, secțiunea 5.2. „Reformele în derulare pentru facilitarea 

accesului la finanțare” din capitolul următor). 

Educaţia financiară 

142. În luna martie 2014, BNM a adoptat o nouă lectură a regulamentului cu privire la 

modalitatea de dezvăluire de către bănci a informațiilor referitoare la activitatea lor (Hotărârea 

Consiliului de administrație al BNM nr. 52 din 20 martie 2014), care a intrat în vigoare în 

octombrie 2014. Noul regulament vizează creșterea transparenței informațiilor furnizate de 

bănci către public, ceea ce ar îmbunătăți capacitatea deponenților și debitorilor băncilor să 

estimeze costurile, riscurile, să compare între condițiile oferite de bănci diferite și să ia decizii 

în cunoștință de cauză. Acesta a stabilit criterii clare și a definit modul în care băncile trebuie 

să prezinte informațiile financiare clienților și publicului larg (informații cu privire la 

deschiderea și modificarea conturilor, credite, depozite și carduri, acționari și părțile afiliate 

care dețin cote substanțiale, proprietarii beneficiari efectivi). Cu toate acestea, nu există încă 
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prevederi și mecanisme de protecție a consumatorilor corporativi care ar permite clienților 

băncilor să conteste acţiunile creditorilor, să rezolve disputele, sau să ofere feedback cu 

privire la practicile utilizate (vezi, de asemenea, secțiunea 4.1. ”Cadrul regulator”). Același 

lucru este valabil şi pentru piața financiară nebancară, deși există 2 regulamente ale CNPF în 

acest sens: Regulamentul cu privire la modalitatea de examinare a petiţiilor de către 

participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară (aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 

38/14 din  28.09.2012) și Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii 

profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor 

(Hotărârea CNPF nr. 8/6 din 26.02.2010). În septembrie 2015, BNM a lansat activitățile 

pentru elaborarea Strategiei Naționale de Educaţie Financiară. În acest scop, BNM a 

beneficiat de asistență din partea Facilităţii de Dezvoltare a Fondului European pentru Europa 

de Sud-est (EFSE DF) și centrului regional Centrul de microfinanțare (MFC) din Polonia, 

care a evaluat nivelul actual al educaţiei financiare a populației și a elaborat Strategia. BNM și 

CNPF trebuiau să efectueze campanii de informare pentru promovarea educației financiare în 

rândul populației în 2014 și 2015. Însă, acestea au fost amânate, urmând să fie făcute după 

finalizarea Strategiei, la care încă se lucrează. 

 

4.3 Concluzii/Impactul asupra Accesului la finanţare 

143. Normele de reglementare bancară din Republica Moldova sunt în conformitate, iar în 

anumite aspecte, chiar mai stricte, decât normele prudențiale Basel I, având în vedere mediul 

de afaceri mai volatil și instabil. Cu toate acestea, constrângeri grave, care limitează 

competenţele și posibilitățile de reglementare și supraveghere eficientă atât a sectorului 

bancar, cât și nebancar, au fost relevate de recenta criză bancară, având ca rezultat falimentul 

a 3 bănci. Acestea se referă, în principal, la interferențe în atribuţiile autorităţilor de 

reglementare, structurile netransparente de proprietate și probleme de guvernare corporativă 

în bănci. Cadrul legal și de reglementare al sectoarelor bancar și nebancar este în prezent în 

proces de schimbări semnificative, cele mai multe dintre ele fiind menite să asigure 

stabilitatea sectorului financiar. Amendamentele sunt ghidate, în principal, de recomandările 

FSAP 2014 ale FMI și BM. Cele mai multe dintre recomandările referitoare la restabilirea și 

consolidarea competențelor autorităților de reglementare au fost deja adoptate, cu toate 

acestea, rămân motive de îngrijorare în ceea ce privește aplicarea efectivă a îmbunătăţirilor 

aduse, având în vedere lipsa de progrese în reformarea sistemului judiciar, persistența 

corupției și interesele politice și de grup la nivel înalt. 

144. Plafoanele creditelor negarantate au fost majorate, pentru a permite creşterea volumelor 

creditelor fără gaj acordate. Cu toate acestea, băncile nu utilizează în mod activ această 

oportunitate, aparent din cauza condițiilor de afaceri înrăutăţite și reglementarilor mai stricte 

de provizionare. De asemenea, BNM a înăsprit reglementările pentru a reduce expunerile 

bancare mari și afiliate, expunerile față de riscurile ratei de schimb și riscurile creditării 

"virtuale" de către bănci, în scopul asigurării stabilității financiare a sectorului bancar. 

Acestea nu par să aibă un impact negativ asupra creditării și, aparent, au prevenit înrăutăţirea 

calităţii portofoliilor de credite bancare din cauza expunerilor mari la riscul valutar, odată cu 

deprecierea semnificativă a MDL. Totuşi, multe dintre aceste măsuri au fost reacții tardive din 

partea autorităţii de reglementare la recenta criză din sectorul bancar. De asemenea, lupta cu 

creditarea, de către bănci, a companiilor fictive reprezintă încă o provocare pentru autoritatea 

de reglementare. 

145. Una dintre constrângerile cadrului de reglementare bancară, până de curând, a fost lipsa 

unor mecanisme de soluționare a crizelor bancare. Mecanismele de rezoluţie anterioare nu 

dispuneau de coordonare eficientă și rapidă între părțile interesate implicate. Nu existau 

prevederi specifice în legislația bancară pentru aranjamentele de recapitalizare. Lipsa de 

competenţe, care să permită guvernului să furnizeze rapid finanțare, garanții sau indemnizații, 

împiedica punerea în aplicare eficientă și în timp util a aranjamentelor de rezoluție. La 26 
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septembrie 2016, Guvernul şi-a asumat răspunderea pentru adoptarea Legii cu privire la 

redresarea și rezoluția băncilor, care transpune parțial Directiva 2014/59/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și firmelor de 

investiții (aprobată la 3 octombrie 2016). Cu toate acestea, punerea efectivă în aplicare a 

tuturor instrumentelor de rezoluţie se va produce treptat, până în anul 2024. 

146. OMF, spre deosebire de bănci, nu sunt nici reglementate, nici supravegheate de către 

CNPF. Nu exista norme prudențiale pentru OMF, iar reglementările liberale par să fi favorizat 

expansiunea rapidă a sectorului. Lipsa de reglementare și supraveghere a sectorului pare să fi 

favorizat, însă, în unele cazuri, practici de creditare neloiale ale OMF în raport cu clienții și a 

afectat negativ protecția consumatorilor. Un proiect de lege cu privire la OCNB a fost elaborat 

de către CNPF, investind-o cu competențe în abordarea acestor probleme. Totuşi, acesta nu 

prevede nici un mecanism de soluționare a reclamațiilor consumatorilor. Planul de Acțiuni 

pentru perioada 2017-2020 privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei 

consumatorilor pentru anii 2013-2020 prevede anumite acțiuni de protecție a consumatorilor 

de servicii financiare, însă acestea nu pot înlocui un mecanism veritabil sistematic de 

protecție. Aceasta este, de asemenea, o problemă pentru sectorul bancar. Până la adoptarea 

noilor dispoziții și dezvoltarea funcțiilor concrete, este dificil de evaluat eficacitatea CNPF în 

abordarea problemelor de protecție a consumatorilor.  

147. Proiectul de lege privind OCNB prevede, de asemenea, un grad mai mare de 

reglementare și supraveghere a sectorului de către CNPF, inclusiv introducerea normelor 

prudențiale (ratei de suficiență a capitalului). Modificările prevăzute, dacă vor fi adoptate, nu 

vor crea constrângeri serioase în AF în acest sector, cu excepția introducerii taxei de 

supraveghere care poate duce la scumpirea produselor OCNB, prețul cărora și așa destul de 

înalt. De asemenea, OMF mici și medii se tem că noile prevederi ale legii le vor lipsi de o 

sursă importantă de resurse, aşa cum acestea interzic acceptarea de împrumuturi de la 

persoanele fizice (non-acționari și acţionari cu cote <5%), care de multe ori reprezintă până la 

40%-50% din toate obligaţiunile unor astfel de OMF, precum și că acestea vor duce la supra-

reglementarea sectorului și eliminarea de pe piață a multor OMF mici și medii.  

148. Activitatea companiilor de leasing nu este reglementată și supravegheată de către nici 

una din autoritățile de reglementare financiară. Ca și în cazul OMF, acest lucru pare să fi 

facilitat creșterea rapidă a sectorului. Actuala Lege a leasing-ului prevede un cadru legal bun 

pentru desfășurarea activităților de leasing. Un proiect de lege de modificare a Legii 

leasingului prevede reglementarea și supravegherea companiilor de leasing de către CNPF, 

totuşi, la fel ca în cazul OMF, acestea vor fi limitate. Noile norme prudențiale și 

supravegherea de către CNPF, dacă vor fi aprobate, nu sunt percepute ca o amenințare de 

către participanţii sectorului, majoritatea conformându-se deja, sau se pot conforma cu 

ușurință reglementărilor avute în vedere. 

149. Sectorul AEÎ este mai strict reglementat și supravegheat de către CNPF, în contrast cu 

OMF, din cauza dreptului AEÎ cu licențe B și C să accepte economii de la membri. Cadrul 

legislativ și de reglementare a fost modificat, în special după 2007 și 2009, oferind acum un 

control mai bun, reglementare prudențială și non-prudențială, mecanisme de sprijin și de 

stabilitate pentru AEÎ, etc. Deși cadrul de reglementare al AEÎ este destul de bine articulat, 

implementarea sa este deseori dificilă, mai ales în raport cu cele mai mici AEÎ.  

150. Cadrul de reglementare al instituțiilor financiare bancare și nebancare nu creează 

condiții egale de concurenţă. Acestea au diferite norme prudențiale și de provizionare, în timp 

ce unele instituții financiare sunt absolvite cu totul de astfel de norme, ceea ce poate genera 

costuri diferite de creditare pentru instituțiile respective și conduce la arbitraj de reglementare 

prin intermediul participării încrucișate la capital sau furnizării de fonduri pentru acordarea 

creditelor. 

151. Un prim birou al istoriilor de credit a devenit funcţional din 2011. Totuşi, eficacitatea sa 

este limitată de o serie de limitări, printre care acoperirea sectorială restrânsă și numărul redus 
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de produse livrate creditorilor. De asemenea, costurile interne de interconectare pentru 

creditorii mici sunt deseori percepute ca fiind destul de mari, comparativ cu resursele 

disponibile pentru asemenea investiții. Inițiative pentru a obliga OMF să se conecteze la birou 

au fost dezvoltate, dar au fost excluse ulterior, conform relatărilor, din cauza opoziției unor 

OMF mici pe motiv de costuri interne ridicate și  temerii că informațiile divulgate pot fi 

utilizate de concurenții acestora pentru a le prelua clienții. 

152. AF este constrâns, în continuare, de lipsa unor mecanisme eficiente de garantare a 

creditelor. Unicul fond de garantare funcțional în prezent (FGC al ODIMM) nu a reușit să 

aibă un impact sistemic asupra AF, din cauza capitalizării limitate și neajunsurilor 

conceptuale în ceea ce privește serviciile oferite: nerecunoașterea de către BNM a garanțiilor 

în scopuri de provizionare, neincluderea în schemele de garantare a OMF, AEÎ și companiilor 

de leasing și incertitudinile în ceea ce privește disponibilitatea ODIMM de a plăti în contul 

garanțiilor emise. 

153. AF, de asemenea, pare să fie afectat de plafonul scăzut de garantare a depozitelor de 

către FGDSB. Plafonul actual de doar 6.000 MDL, dar și cel majorat până la 20.000 MDL 

începând cu 01.01.2018, este prea mic pentru a stimula încrederea în bănci și a favoriza mai 

multe economii din partea populației și, mai ales, economii pe termen lung. Inițiative pentru a 

spori atractivitatea garanției pentru deponenți și eficacitatea fondului în situații de criză, au 

fost dezvoltate cu asistența externă. Cu toate acestea, nu pare să existe un consens cu privire 

la modul de reformare, în continuare, a FGDSB.  

154. Reforme semnificative au fost făcute, în ultimii ani, la cadrul legal și de reglementare al 

drepturilor creditorilor și al regimului de insolvabilitate. Cu toate acestea, în pofida 

îmbunătățirilor aduse, punerea lor efectivă în aplicare rămâne slabă. Utilizarea gajurilor 

bunurilor mobile de către bănci este limitată, nu doar de absenţa piețelor lichide pentru astfel 

de bunuri, dar, de asemenea, de lipsa unor mecanisme care să asigure integritatea bunurilor 

gajate și dificultățile cu înregistrarea gajului asupra bunurilor mobile. Exercitarea dreptului de 

gaj de către creditori în instanță este îngreunată de existența numeroaselor posibilități, pentru 

debitori, de întârziere și contestare a procesului, chiar și în cazul procedurilor simplificate 

(titlurilor executorii). De asemenea, creditorii se plâng de caracterul arbitrar al hotărârilor 

instanțelor, fie din cauza calificării joase a judecătorilor, fie din motive de corupție. Durata și 

costurile procedurilor de insolvabilitate sunt în continuare destul de mari, problema fiind 

agravată și de calificarea joasă a judecătorilor implicați în judecarea cauzelor de 

insolvabilitate. Aceste dificultăți au potențialul să constrângă AF în mod semnificativ, 

înclinând băncile să fie selective și să solicite garanții în plus, să fie extrem de conservatoare 

în evaluarea gajului, să crească marja de risc sau să respingă cererile din partea debitorilor cu 

gaj marginal acceptabil. 

155. Regimul de ipoteca este previzibil și sigur, în cea mai mare parte datorită existenţei unui 

registru al ipotecilor eficient. În contrast, Registrul gajurilor bunurilor mobile suferă de 

deficiențe tehnice. Totuși, acestea par să fie abordate de BM, care va sprijini în următorii 2 ani 

modificarea regulamentului de funcționare a Registrului, iar Centrul de Informații Juridice al 

Ministerului Justiției este în proces de îmbunătățire a soluțiilor tehnice pentru funcționarea 

on-line a Registrului gajurilor bunurilor mobile. În cazul registrului bunurilor imobile, 

imposibilitatea utilizării semnăturilor electronice întârzie obținerea si circuitul de documente, 

crește costurile și timpul pentru formalitățile de înregistrare. 

156. Un nou Depozitar Central Unic al valorilor mobiliare (DCU), sub reglementarea și 

supravegherea BNM va fi creat, după ce Parlamentul a adoptat modificările respective în 

Legea cu privire la piața de capital, iar GM şi-a asumat răspunderea pentru adoptarea la 26 

septembrie 2016 a Legii cu privire la DCU. Cu toate că nu are efect direct asupra AF, DCU va 

asigura o mai bună protecție a drepturilor de proprietate, control asupra clearingului și 

decontării valorilor mobiliare și, prin intermediul acestora, mai multă stabilitate pentru 

sectorul financiar. 
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5 REFORMELE ÎN ACCESUL LA FINANŢARE 
 

5.1 Eforturile de reformă implementate şi ratate/amânate 

Reformele implementate 

157. Rezoluția riscurilor în sectorul bancar și financiar din Moldova se numără printre 

principalele condiții înaintate de către partenerii de dezvoltare pentru reluarea finanțării 

externe a țării, după criza bancară din 2014-2015. Reformele în AF sunt, de asemenea, parte 

dintr-un ansamblu mai mare al documentelor de reformă a politicilor în Moldova, adoptat 

înainte și după criza bancară. După cum s-a menționat deja, îmbunătățirea AF a fost 

identificată ca fiind una dintre cele 8 priorități ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 

2020, adoptată în 2012. Conform Strategiei, acest lucru urmează să fie atins prin: 1) 

dezvoltarea mai multor opțiuni pentru plasarea economiilor de către populaţie în afara 

sistemului bancar; 2) utilizarea optimă a remitențelor; 3) creșterea plafonului de garantare a 

depozitelor și supravegherea eficientă a furnizorilor de servicii financiare; 4) îmbunătățirea 

instrumentelor financiare deja în uz, de rând cu diversificarea lor (capitaluri de risc); 5) 

adaptarea reglementării și supravegherii piețelor financiare la cele mai bune practici europene; 

6) eliminarea deficientelor existente legate de înregistrarea garanțiilor și dezvoltarea unor 

instrumente de acoperire a riscului (hedging); 7) dezvoltarea capacităților de gestionare a 

riscurilor, inclusiv prin extinderea acoperirii BIC. Multe dintre reformele care urmăresc 

realizarea obiectivelor respective au fost descrise în capitolele de mai sus, altele vor urma în 

paragrafele și secțiunile de mai jos. Ca o observație generală, însă, chiar dacă au trecut deja 5 

ani de la formularea obiectivelor de mai sus, progresul înregistrat în realizarea lor este foarte 

lent, dificil de evaluat sau acțiunile concrete, menite să atingă obiectivele respective, nu pot 

face o diferență substanțială în îmbunătăţirea AF. Cu excepția celor 4 indicatori din tabelul de 

mai jos, nu există indicatori de impact măsurabili pentru obiectivele AF din Strategie. Dintre 

aceştia, doar unu a fost atins către perioada intermediară 2015 – ” Depozite în PIB”, mai 

degrabă datorită evoluției naturale a pieței, decât urmare a facilitării pro-active. În același 

timp, prima de risc (calculată ca diferența dintre rata dobânzii pentru credite și cea pentru 

valorile mobiliare de stat) a fost negativă, ceea ce înseamnă că băncile au stimulente mici să 

acorde credite firmelor și sunt mai înclinate să investească în valori mobiliare de strat, ceea 

ce, în consecință, generează un efect negativ, mai degrabă, decât unul stimulator asupra AF 

(tabelul 7): 

Tabelul 7: Obiectivele specific pentru AF în Strategia Moldova 2020 

Indicatorii 
2010 2015 2020 

efectiv ţinta efectiv ţinta 

Depozite în PIB, % 35,8 40 41.2 45 

Credite în PIB, % 37,2 45 31.3 50 

Prima de risc, % 10.1 9 -6.4 7 

Tranzacţiile bursiere în PIB, % 0.4 2 0.2 5 
Sursa: Strategia Moldova 2020 şi propriile calcule. 

158. În ianuarie 2014, Guvernul a aprobat Foaia de parcurs pentru ameliorarea 

competitivității RM (FPAC), care este unul din documentele de bază de politici ce vizează 

atingerea viziunii Strategiei Moldova 2020. Componenta nr. II din FPAC prevede nu mai 

puțin de 40 de acțiuni care urmăresc îmbunătățirea AF, grupate în jurul a 4 obiective: 1) 

asigurarea stabilității și integrității sistemului financiar; 2) creșterea atractivității climatului 

investițional pentru investițiile străine de portofoliu; 3) facilitarea AF pentru sectorul real al 

economiei prin intermediul pieței financiare locale; 4) atragerea mai multor fonduri și 

creșterea eficienței utilizării fondurilor externe ale partenerilor de dezvoltare. Din totalul 
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acțiunilor FPAC, în anul 2015 au fost realizare doar 54%, iar în anul 2016 - 61%
88

, ceea ce 

este foarte puţin pentru a reprezenta un impact sistemic asupra AF, pe lângă faptul că, chiar și 

în cazul multor acțiuni notate ca "realizate", nu există nici un rezultat practic. Acest lucru se 

datorează fie faptului ca actele legislative concepute să asigure un mai bun AF au fost 

elaborate, dar sunt în așteptarea aprobării de mai mulți ani deja (vezi secțiunea 5.2 

„Reformele în derulare pentru facilitarea accesului la finanțare” de mai jos), fie pentru că 

însăși esenţa acțiunilor avute în vedere nu permite obţinerea unor efecte comensurabile (vezi 

alineatul de mai jos). 

159. În cea mai mare parte, activitățile avute în vedere în cadrul obiectivului "atragerea mai 

multor fonduri și creșterea eficienței utilizării fondurilor externe ale partenerilor de 

dezvoltare" au fost evaluate ca fiind realizate. În special, Programul Național de Abilitare 

Economică a Tinerilor (PNAET), implementat de ODIMM cu sprijinul financiar din partea 

Comisiei Europene (CE), a fost extins și a fost utilizat grantul din partea guvernului japonez 

pentru sprijinirea IMM productive din zonele rurale. De asemenea, au fost elaborate și 

examinate de către Guvern o serie de proiecte de legi menite să "faciliteze AF pentru sectorul 

real al economiei prin intermediul pieței financiare locale", dar nu au fost încă aprobate de 

către Parlament și puse in vigoare (proiectul Legii cu privire la organizațiile de creditare 

nebancară, proiectul legii privind fondurile de pensii facultative, amendamentele la Legea cu 

privire la leasing, Legea cu privire la organismele de plasament colectiv ș.a., vezi secțiunea 

5.2. „Reformele în derulare pentru facilitarea accesului la finanțare” în continuare). Cu toate 

acestea, cele mai multe dintre obiectivele compartimentului AF al FPAC se bazează pe 

elaborarea/modificarea cadrului de reglementare, fără acțiuni practice programate sau impact 

comensurabil al celor avute în vedere. Prin urmare, chiar și în cazul acțiunilor evaluate ca 

realizate, impactul asupra AF este limitat sau imposibil/dificil de evaluat.  

160. În conformitate cu prevederile FPAC și recomandările FSAP, BNM a elaborat planuri 

de acțiuni interne pentru sporirea eficacității supravegherii sistemului bancar și monitorizează 

performanța acțiunilor respective. Cu toate acestea, în perioada elaborării prezentului Studiu, 

informațiile cu privire la conținutul planurilor de acțiuni respective nu au fost disponibile 

(BNM a invocat caracterul confidențial al informațiilor). În același timp, recomandările-cheie 

ale FSAP se referă la: (i) Cadrul de Stabilitate Financiară - modificarea Legii cu privire la 

BNM și a Legii cu privire la CNPF, precum și altor acte legislative pentru a abilita BNM și 

CNPF cu capacitatea de a pune în aplicare acțiuni de supraveghere și reglementare în timp 

util; (ii) Guvernanţa Băncilor - re-evaluarea acționarilor băncii pentru a asigura dezvăluirea 

beneficiarilor finali; (iii) Supravegherea Bancară - modificarea Legii cu privire la BNM 

pentru a asigura o protecție juridică deplină tuturor angajaților BNM, în cazul unor procese 

pentru acțiuni întreprinse cu bună-credință; (iv) Rezoluţia Crizelor - elaborarea unui plan 

cuprinzător de rezoluție de urgență a crizelor financiare, precum și identificarea modificărilor 

necesare la legislație; (v) Sistemul de Garantare a Depozitelor – îmbunătăţirea finanțării 

FGDSB prin elaborarea unei metodologii-țintă a fondului, modificarea legislației pentru a 

oferi o linie de credit FGDSB de la Ministerul Finanțelor și modificarea Legii cu privire la 

FGDSB și a Legii cu privire la BNM pentru a include BNM ca sursă suplimentară de 

finanțare pentru FGDSB; (vi) Infrastructura Pieței Financiare - dezvoltarea unui cadru 

cuprinzător de gestionare a riscurilor pentru Depozitarului Național de Valori Mobiliare. 

După aproape 1,5 ani de la formularea lor, recomandările FSAP au fost incluse într-o foaie de 

parcurs, iar majoritatea dintre ele deja au fost realizate (vezi secțiunea 5.2. „Reformele în 

derulare pentru facilitarea accesului la finanțare” de mai jos). 

161. În luna aprilie 2016, BNM a publicat Strategia pentru implementarea standardelor Basel 

III, elaborată în conformitate cu legislația UE. Înainte de aceasta, BNM a suferit schimbări 

organizatorice: funcțiile de autorizare și reglementare bancară au fost delimitate de cele de 
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supraveghere bancară, aşa cum este prevăzut de normele Basel III. În scopul pregătirii 

terenului pentru alinierea la noile norme, BNM a efectuat până în prezent mai multe activități: 

(i) a evaluat corespunderea generală a legislației naționale cu cea a UE (prevederile Basel III); 

(ii) a efectuat analiza vidurilor legislative; (iii) a evaluat impactul general al normelor Basel 

III asupra băncilor (estimare anticipată); (iv) a agreat cu CNPF chestiunile majore comune ale 

Strategiei pentru punerea în aplicare a normelor Basel III; (v) a elaborat Strategia pentru 

punerea în aplicare a standardelor Basel III în conformitate cu cadrul legislativ european; (vi) 

a evaluat necesitatea de personal şi calificarea acestuia pentru efectuarea reglementării și 

supravegherii în conformitate cu noile standarde; (vii) a elaborat  Legea privind activitatea 

băncilor (adoptată de Parlament la 06.10.2017); (viii) a început elaborarea cadrului normativ 

secundar aferent activității băncilor; (ix) a inițiat dezvoltarea instrumentelor/mijloacelor 

necesare pentru supravegherea sectorului bancar conform standardelor Basel III. Potrivit 

BNM, evaluarea impactului cantitativ și calitativ asupra sectorului bancar a reglementărilor 

Basel III au arătat că băncile nu vor fi afectate negativ de noile standarde, cu toate că cerințele 

de capital și presiunile asupra guvernării băncilor (pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a 

regulamentelor interne) va crește. Pentru a diminua impactul creșterii cerințelor de capital 

asupra băncilor, BNM a ridicat deja, în 2012, normativul privind suficiența capitalului 

ponderat la risc de la 12% la 16%. 

162. Cu asistență tehnică din partea FMI, BNM a făcut o serie de amendamente care vizează 

îmbunătățirea guvernării corporative în bănci și creșterea transparenței acţionarilor băncilor. 

În încercarea de a combate netransparența acționarilor, în iulie 2014, BNM a micşorat pragul 

cotei substanțiale în bănci, de la 5% la 1%. Din martie 2013, deținătorii de cote substanțiale în 

bănci trebuie să dezvăluie beneficiarii efectivi finali (BEF) ai cotelor în capital. Începând cu 

luna octombrie 2014, băncile sunt obligate să dezvăluie toate informațiile despre acționarii 

sau grupurile de persoane care acționează în comun și care deţin cote substanțiale, precum și 

BEF. În același timp, nici un cumpărător potențial al unei cote substanțiale nu poate dobândi 

sau majora participaţia deţinută la bancă la mai mult de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% sau 

astfel, încât banca să devină o sucursală a sa, fără aprobarea prealabilă din partea BNM. În 

același timp, orice achizitor potenţial trebuie să solicite permisiunea prealabilă scrisă a BNM 

pentru dobândirea sau majorarea cotei substanţiale în capitalul social al băncii prin care 

urmează să fie atinse nivelurile descrise mai sus. Cu toate acestea, provocările în ceea ce 

privește transparența acţionarilor băncilor persistă. Potrivit FMI, 41% din acțiunile celor mai 

mari cinci bănci au fost în cote de participare între 4% și 4,99%, imediat sub pragul de 5% și 

care nu necesita (anterior) aprobarea prealabilă a BNM, în timp ce 25% din BEF au fost 

persoane fizice străine, ceea ce pune dificultăţi suplimentare în privinţa verificării lor
89

. În 

același timp, BNM nu dispunea de instrumente eficiente pentru a verifica informațiile 

dezvăluite de către bănci în privinţa acționarilor lor, în special ai celor înregistraţi în 

străinătate. 

163. Numeroasele cazuri de clasificare eronată a creditelor care au subminat rata raportată a 

suficienţei capitalului, guvernarea slabă care a permis acordarea unor credite semnificative 

persoanelor afiliate băncilor, dintre care unele - către companii-fantomă, precum și riscul de 

concentrare rezultat din încălcările limitelor expunerilor mari - toate aceste deficienţe relevate 

de FMI - au determinat BNM să adopte prevederi noi referitoare la expunerile mari și 

clasificarea activelor și angajamentelor condiționale. În luna august 2009, BNM a limitat 

expunerea netă a băncilor faţă de cei mai mari 10 debitori la 30% din totalul portofoliului de 

credite, în timp ce suma tuturor expunerilor mari nu trebuie să depășească de 5 ori capitalul 

normativ total (CNT). Pentru a reduce expunerea băncilor la riscul valutar (și pentru a evita 

problemele, care au afectat băncile din alte țări din regiune), în noiembrie 2011, BNM a 

limitat expunerea netă totală a băncilor faţă de persoanele fizice (inclusiv cele implicate în 

activități antreprenoriale) cu credite atașate la valutele străine la doar 30% din CNT, din care 

                                                 
89 The IMF, second post-program monitoring discussions, December 2014. 



89 

 

expuneri nete, altele decât ipotecile, până la 10% din CNT. În același timp, aceste credite sunt 

subiectul unor provizioane mai mari pentru pierderi la credite, în cazul în care debitorii nu au 

venituri suficiente în valuta respectivă. După cum s-a discutat deja, aceste prevederi au limitat 

creditele ataşate la valutele străine și au evitat situații periculoase grave după depreciere 

bruscă a leului moldovenesc în 2014-2015. 

164. Măsurile luate de BNM pentru a descuraja creditarea de către bănci a companiilor-

fantomă au prevăzut introducerea unor standarde mai stricte de clasificare, menținând, în 

același timp, clauze diferențiate pentru întreprinderile mici. Astfel, creditele beneficiarilor cu 

datorii care depășesc mai mult de 8 ori capitalul lor, sunt clasificate în prezent nu mai înalt de 

categoria ”supravegheat„. Creditele debitorilor, ale căror datorii depășesc mai mult de 30 de 

ori capitalul lor se clasifică acum nu mai sus de categoria ”sub-standard”, cu excepția 

creditelor, garantate minim 50% cu garanții reale în proprietatea debitorilor (bunuri imobiliare 

și mijloace fixe, bunuri mobile, cu excepția creanțelor și a drepturilor patrimoniale și a.). O 

altă excepție de la norma respectivă sunt creditele mai mici sau egale cu 1 milion de MDL 

(pentru excluderea IMM-urilor "vii" de la prevederile regulamentului). De asemenea, creditele 

garantate cu numerar, depozite în bancă, garanții ale GM, valori mobiliare de stat sau garanții 

ale unor organizații internaționale și bănci multilaterale de dezvoltare, sunt diminuate cu 

valoarea unor astfel de garanții în scopuri de provizionare. Cu toate acestea, după ce 

reformele de mai sus au fost introduse, băncile ar fi început să utilizeze companii aflate sub 

jurisdicție străină în astfel de scheme, care sunt în afara acţiunii reglementărilor interne. 

165. În decembrie 2016, Parlamentul a aprobat Legea cu privire la principiile de 

subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016, care stabileşte principiile 

generale ale politicilor de stat în subvenționarea agriculturii și dezvoltării rurale. În special, 

Legea prevede crearea Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural 

(FNDAMR) pentru a sprijini subvenționarea și finanțarea măsurilor prioritare ale Strategiei 

Naționale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 2014-2020. FNDAMR va fi format din 

alocații bugetare (nu mai puțin de 2% din veniturile anuale ale bugetului de stat) și alte surse 

(donatori). Măsurile concrete de sprijin sunt stabilite în baza documentelor de politici 

(regulament aprobat prin hotărîre de Guvern) pentru o perioadă de 5 ani, pentru a asigura 

continuitatea politicilor de stat în subvenționare, în timp ce subvențiile vor fi calculate în baza 

prețurilor de referință. De asemenea, un nou Consiliu de Supraveghere va supraveghea și 

monitoriza eficiența subvențiilor de stat alocate de către Agenția de Intervenție și Plăți în 

Agricultură. Subvențiile vor fi alocate sub formă de plăți directe (calculate ca sume fixe la 1 

ha/1 animal). Plățile directe (subvențiile) nu vor depăși 50% din FNDAMR. Anumite 

categorii de beneficiari (din sectoare strategice) ar putea beneficia de subvenții majorate: cu 

20% - pentru producția ecologică; cu 15% - pentru tinerii fermieri și femeile fermiere, precum 

și pentru producătorii din zonele defavorizate; cu 10% - pentru producătorii care 

achiziționează bunuri locale (din subvenții). În același timp, până la 5% din FNDAMR vor fi 

alocate start-up-urilor, iar în anumite circumstanțe, subvențiile ar putea fi alocate în avans. 

Noua lege prevede, de asemenea, crearea unui sistem informațional integrat agricol, ca resursă 

informațională despre producătorii și capacitățile de producție agricole.  

Reformele eşuate/amânate 

166. În iunie 2010, prin Hotărîrea nr.449, GM a creat Comitetul Național pentru Stabilitate 

Financiară (CNSF), cu scopul principal de a stabili o platformă de comunicare și coordonare 

între instituțiile responsabile pentru asigurarea stabilității financiare (acest lucru a fost, de 

asemenea, o recomandare a FMI). Acesta era prezidat de Prim-ministru și cuprindea 

reprezentanți ai Cancelariei de Stat, ai Comisiei parlamentare pentru economie, buget și 

finanțe (CEB); BNM; Ministerului Finanțelor (MF); Ministerului Economiei și Infrastructurii 

(MEI); FGDSB și CNPF. Cu toate acestea, CNSF s-a dovedit a fi ineficientă atât în 

prevenirea, cât și în gestionarea crizei bancare din 2014-2015. În primul rând, aceasta avea o 

înclinaţie politică puternică, aşa cum mai mult de jumătate dintre membrii săi aveau afilieri 

politice. Acest lucru era în contradicţie cu cele mai bune practici internaționale în crearea unor 
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organisme similare și cu recomandările consultanților externi, care au asistat GM în crearea 

CNSF. De asemenea, mandatul CNSF se suprapunea, în multe aspecte, cu responsabilitățile 

autorităților-membre, în special cu cele ale BNM. În timpul crizei recente bancare, CNSF a 

acționat, mai degrabă, ca un organism de aplicare a legii, interferând și subminând autoritatea 

organelor sale membre, decât o platformă de comunicare, în timp ce accentul a fost pe 

gestionarea crizei, mai degrabă decât pe prevenirea ei
90

. În consecință, reformarea CNSF a 

devenit parte a eforturilor de consolidare a stabilității financiare a țării.  

167. În Octombrie 2016, GM a modificat Hotărîrea nr.449, aprobând o noua structură a 

CNSF și excluzând din componenţa acestuia membrii cu afiliere politică clară, inclusiv pe 

Primul Ministru (Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 12.10.2016). În prezent, CNSF este 

alcătuit din reprezentanţi ai 5 autorități de stat: BNM, MEI, MF, CNPF şi FGDSB. 

Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi de către membrii CNSF, în timp ce BNM asigură 

secretariatul Comitetului. Cu toate acestea, pentru ca CNSF să devină un organism eficient, 

este încă nevoie de consolidarea capacităţii şi crearea unor canale de comunicare şi 

coordonare eficace între organele membre. 

168. Furnizarea de finanțare pentru agricultură, la costuri și termeni rezonabili, a fost 

dintotdeauna o preocupare majoră pentru reprezentanții sectorului și autorități. La inițiativa 

MADRM (ex-MAIA), FPAC includea o prevedere referitoare la elaborarea și aprobarea Legii 

cu privire la creditul agricol, în vederea creării unui cadru legal pentru reglementarea 

acordării creditelor preferențiale în agricultură. Conform MADRM, intenția a fost de a crea un 

cadru legal pentru înființarea unei bănci de dezvoltare agricolă. Din cauza crizei bancare și 

constrângerilor finanțelor publice, discuțiile nici măcar nu au început. De asemenea, pare să 

nu existe nici un concept sau studiu de fezabilitate asociat cu inițiativa respectivă. În cadrul 

aceleiași inițiative, MADRM a propus crearea unui fond finanțat de la bugetul de stat, pentru 

garantarea creditelor de până la 1 milion de EUR acordate companiilor agricole. Cu toate 

acestea, Ministerul Finanțelor nu a susținut această inițiativă, iar propunerea nu s-a 

materializat în bugetele din 2015, 2016 și 2017. Cu toate acestea, există o altă inițiativă, a 

FIDA, de creare a unui fond de garantare pentru creditele agricole (vezi secţiunea 5.3. 

„Eforturile curente de reformă ale partenerilor de dezvoltare”, de mai jos). 

169. În scopul atenuării constrângerilor în AF pentru întreprinderile agricole, legate de gaj, 

Parlamentul a adoptat Legea privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depózit 

pentru cereale nr.33 din 24.02.2006, care prevede un mecanism de utilizare a certificatelor de 

depózit (CD) pentru cereale ca gaj. Cu toate acestea, utilizarea lor în practica de creditare este 

foarte limitată. Nici unul dintre actorii intervievați nu au avut vreo experiență recentă în 

utilizarea certificatelor de depozit. Potrivit băncilor, certificatele de depozit suferă de același 

dezavantaj, ca și toate bunurile mobile în general - acestea nu garantează integritatea gajului, 

în timp ce executarea lor este subiectul unor contestări și întârzieri din partea debitorilor. Alții 

au subliniat lipsa de interes din partea debitorilor înșiși, având în vedere nivelul ridicat de 

netransparenţă al întreprinderilor. Se pare că operatorii de depozite (magazinerii cerealieri), de 

asemenea, nu au stimulente de a utiliza CD, deoarece acestea trebuie să contribuie la Fondul 

pentru garantarea CD, creat prin Hotărîrea Guvernului nr.1027 din 14.09.2007. Cu toate că, 

conform acestei HG, Fondul are statut de persoană juridică independentă, cu Consiliu de 

administrație și sediu propriu, informații publice cu privire la activitatea Fondului, în scopul 

acestui studiu, nu au fost disponibile, aparent acesta nefiind funcțional. În general, CD nu au 

reușit până în prezent să ușureze AF pentru agricultori. Declanșarea lor prin lege trebuie să fie 

completată de acțiuni având ca scop creșterea gradului de conștientizare și interes din partea 

participanților de pe piață în utilizarea acestui instrument. 
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170. O altă prevedere a FPAC se referă la elaborarea unui cadru normativ și instituțional 

pentru implementarea standardelor internaționale de evaluare. MEI, CNPF și Agenţia Relaţii 

Funciare și Cadastru (ARFC) lucrează la implementarea standardelor internaționale de 

evaluare, inclusiv la elaborarea standardelor naționale de evaluare a bunurilor imobile, 

utilizate ca garanție. În pofida faptului că activitățile respective ar fi trebuit finalizate în 2014, 

punerea lor în aplicare a fost amânată până la sfârşitul anului 2018. Conform CNPF, lucrul în 

această direcţie s-a oprit din cauza lipsei unei strategii unice în acest sens, iar ARFC invocă 

lipsa finanțării și absența unei viziuni unice a autorităților responsabile (în timp ce CNPF 

insistă pe aprobarea standardelor internaționale de evaluare ca standarde naționale, ARFC 

susţine ideea elaborării standardelor naționale de evaluare bazate pe cele internaționale și 

europene). Un proiect de lege, care prevede dreptul de prestare a activităților de evaluare 

numai de către evaluatorii care activează în conformitate cu standardele internaționale de 

evaluare, a fost elaborat, cu toate acestea, standardele de evaluare în sine nu au fost încă 

aprobate şi un program de implementare a noului sistem de evaluare încă nu a fost definit. 

Noul proiect de lege prevede următoarele reforme: (i) licenţierea companiilor de evaluare a 

bunurilor imobile și mobile, activelor necorporale și valorilor mobiliare (în prezent numai 

evaluarea bunurilor imobile este licențiată); (ii) cerințe unice pentru evaluatorii individuali și 

companiile de evaluare pentru fiecare din domeniile respective (referitoare la atestarea de stat, 

emiterea, întreruperea și revocarea certificatului evaluatorului); (iii) cerințe profesionale 

suplimentare pentru eliberarea certificatelor de calificare pentru evaluatorii de bunuri 

imobiliare/ipoteci (dat fiind faptul că cea mai mare parte a garanțiilor sunt bunuri imobiliare - 

nu mai puțin de 3 ani de experiență, etc.); cerințe etice mai stricte (solicitantul certificatului de 

calificare nu trebuie să fi fost sancționat de către Comisia de atestare în ultimii cinci ani); 

supravegherea activităților de evaluare pentru fiecare dintre domenii; instituirea unui Consiliu 

de supraveghere și a cerințelor de raportare pentru evaluatori; introducerea asigurării de 

răspundere civilă pentru companiile de evaluare care fac evaluarea gajului/ipotecii. 

Modificările avute în vedere ar fi avut, cel puțin teoretic, potențialul de a îmbunătăți calitatea 

evaluării gajurilor, prin încredinţarea întregii activități de evaluare către evaluatorii calificați 

și instituționalizarea controlului și supravegherii asupra activităților de evaluare. 

171. Încă o prevedere a FPAC se referea la elaborarea de către MEI, în 2014, a unui program 

pentru sprijinirea IMM-urilor productive din mediul rural, similar cu mecanismul utilizat de 

Unitatea de Implementare a Grantului Japonez. Conform MEI, însă, punerea în aplicare a 

acțiunii respective a fost considerată imposibilă din cauza limitărilor financiare, având în 

vedere faptul că MEI implementează deja trei programe similare: PNAET, PARE 1+1 și 

”Femei în afaceri”în timp ce un al treilea ). Din aceleași motive, o altă prevedere a FPAC - 

dezvoltarea unor instrumente financiare atractive pentru sectoarele prioritare ale economiei, 

inclusiv în domeniul inovării şi tehnologiilor – nu a fost realizată. 

172. Lipsa de progrese în reforma sectorului judiciar din Moldova reprezintă o constrângere 

serioasă pentru punerea în aplicare a multor reforme, inclusiv a celor care ar facilita un AF 

mai bun. Chiar dacă o strategie pentru reformarea sectorului judiciar (pentru 2011-2016) a 

fost aprobată în 2011, aceasta nu a adus nici un rezultat semnificativ. Nivelul corupției în 

sistemul judiciar este perceput ca fiind extrem de înalt, în timp ce participanții de pe piață se 

plâng de lipsa aplicării imparțiale și previzibile a legii. Iar acest lucru se referă atât la lipsa de 

încredere în sistemul judiciar din partea creditorilor (ceea ce îi determină să fie extrem de 

selectivi și conservatori în acceptarea și evaluarea garanțiilor), cât și la eficacitatea 

reglementărilor bancare și a acțiunilor de supraveghere. Atacurile raider asupra băncilor în 

baza hotărârilor judecătorești frauduloase, care au limitat autoritatea BNM de a exercita 

reglementarea și supravegherea bancară, au subminat grav eficacitatea acțiunilor de 

reglementare și de supraveghere. Chiar și după modificările aduse pentru a restabili 

competențele autorităților de reglementare, riscurile din sectorul financiar persistă, atâta timp 

cât sistemul judiciar rămâne vulnerabil la corupție, interferențele intereselor politice și de grup 

versate. 
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5.2 Reformele în derulare pentru facilitarea accesului la finanţare 

173. În anul 2016, Parlamentul a examinat 2 pachete majore de legi menite să consolideze 

capacităţile BNM în abordarea problemelor netransparenței acționarilor și a calităţii 

guvernării corporative în bănci. Primul dintre ele (Legea nr. 62 din 08.04.2016), precum și 

alte reforme întreprinse, au fost descrise în secțiunile de mai sus. La 22.07.2016 şi 

03.10.2016, Parlamentul a adoptat amendamente la Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 

și alte acte legislative (cel de-al doilea pachet major). Modificările prevăd, în particular, că 

vânzarea de noi acțiuni, emise ca urmare a anulării celor vechi pe motive de acțiuni 

concertate, va fi posibilă numai cu acordul prealabil al BNM. Totodată, autoritatea de 

reglementare va avea dreptul de a refuza achiziționarea de acțiuni celor care au furnizat 

informații eronate. BNM poate respinge achiziția de acțiuni, chiar înainte de a examina 

documentația depusă, în cazul în care a primit informații că potențialii acționari nu corespund 

criteriilor de integritate. Persoanele, sancționate anterior pentru încălcarea cerințelor privind 

calitatea acționarilor, nu vor mai ar avea dreptul să dețină, direct sau indirect, cote în bănci. 

Modificările permit BNM, de asemenea, să retragă permisiunea prealabilă de deţinere a 

acţiunilor, să suspende dreptul de vot, dreptul de a influenţa deciziile de guvernanţă a băncii şi 

de a primi dividende, să dispună vânzarea acţiunilor şi/sau să întreprindă măsuri de intervenţie 

timpurie şi aplicare a instrumentelor de rezoluţie, prevăzute de Legea 232/2016 cu privire la 

redresarea şi rezoluţia băncilor, în cazul acţionarilor care deţin mai mult de 50% din capitalul 

băncii sau în cazul acţiunilor concertate  din partea acţionarilor care deţin împreună mai mult 

de 50% din capital, fără permisiunea prealabilă a BNM. 

174. Pentru a întări capacitatea de supraveghere a autorității de reglementare, precum și 

abilitatea acesteia de a reacționa rapid la eventualele probleme, modificările prevăd, de 

asemenea, ca băncile să transmită regulamentele interne către BNM în format electronic. În 

plus, acestea acordă dreptul BNM de a efectua controale în bănci mai des de o dată pe an, ca 

în prezent. O altă modificare permite BNM să solicite de la companiile de audit, care 

efectuează audit în bănci, orice informație referitoare la activitatea băncilor. Conform 

aceluiași pachet de legi, perioada de lichidare a băncii va fi extinsă de la 3 la 5 ani, cu 

posibilitatea de prelungire pentru încă 2 ani, în loc de 1 an, în prezent. Amendamentele din 

iulie 2016, de asemenea, reies din recomandările FSAP 2014 și urmăresc creșterea 

transparenței acționarilor, precum și posibilitatea intervențiilor timpurii din partea autorităţii 

de reglementare și facilitarea supravegherii structurii acţionarilor. 

175. Potrivit BNM, după o serie de modificări legislative și normative, care vizează sporirea 

transparenței structurilor acționariatului bancar, eforturile autorității de reglementare se vor 

concentra pe aplicarea prevederilor respective. Deja în 2015 și 2016, BNM a relevat mai 

multe cazuri de acțiuni concertate din partea acționarilor băncilor, care dețin cote substanțiale 

fără permisiunea prealabilă a BNM. Ca urmare a neconformării cu prescrierile BNM de a 

vinde cotele respective, Moldova-Agroindbank a inițiat procedurile de anulare a acțiunilor în 

cauză şi de emisiune a altora, în conformitate cu amendamentele din 22.07.2016 la Legea 

550/1995, descrise în paragraful precedent. În septembrie 2015, din motive de persistenţă a 

problemelor de netransparenţă a acționarilor, BNM a instituit supravegherea specială în cele 

mai mari 3 bănci: Moldova-Agroindbank (MAIB), Moldindconbank (MICB) și Victoriabank 

(VB), care prevede o monitorizare atentă a situației financiare a acestora bănci. De atunci, 

BNM a prelungit în mod repetat regimul de supraveghere specială (substituit prin 

supravegherea intensivă după adoptarea legislației referitoare la redresarea și rezoluția 

băncilor). De asemenea, BNM a dispus ca aceste bănci să efectueze auditul internațional 

(KPMG Advisory SRL in VB, Deloitte Audit SRL in MAIB, si Mazars România SRL in 

MICB), pentru evaluarea situației financiare în aceste bănci și identificarea beneficiarilor 

efectivi finali (vezi anexa 4). În octombrie 2016, BNM a aplicat regimul de intervenţie 

timpurie în Moldindconbank, în conformitate cu prevederile Legii 232/2016, pe motiv de 

acţiuni concertate din partea acţionarilor care deţin aproape 64% din capital, fără permisiunea 

prealabilă a BNM. 
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176. Ca răspuns la concluziile Consiliului UE pentru afaceri externe din 15 februarie 2016 și 

la recomandările partenerilor de dezvoltare, GM a elaborat Foaia de parcurs pentru agenda de 

reforme prioritare (FPRP), cuprinzând acțiunile prioritare de reformă, inclusiv în sectorul 

financiar, care au fost puse în aplicare până la 31 iulie 2016. În ceea ce privește sectorul 

financiar, FPRP prevedea auditarea și elaborarea planurilor de acțiune pentru cele 3 bănci sub 

supraveghere specială, numirea conducerii BNM, adoptarea modificărilor legislative 

convenite cu FMI, inclusiv recomandările FSAP, etc. (pentru evaluarea progreselor 

înregistrate în implementare FPRP vezi anexa 4). Ca parte a acordului semnat cu FMI în 

noiembrie 2016, GM s-a angajat, de asemenea, să protejeze stabilitatea financiară pe termen 

lung, prin creşterea siguranţei instituţiilor financiare, îmbunătăţirea mediului de reglementare 

şi supraveghere. Aceste obiective urmează a fi atinse, abordând 4 domenii de bază: (i) 

adoptarea măsurilor de abordare a încălcărilor reglementărilor bancare identificate în cadrul 

auditului special și inspecțiilor la fața locului în curs de desfășurare, în vederea îmbunătățirii 

guvernanței interne şi gestionării riscurilor în bănci; (ii) sporirea competențelor BNM și 

capacităţii de a identifica beneficiarii efectivi finali ai băncilor și creditarea persoanelor 

afiliate, în scopul de a atinge o structură transparentă a acționariatului în toate băncile din 

sistem până la sfârșitul lunii iunie 2017; (iii) consolidarea cadrului de reglementare, de 

supraveghere și de rezoluție în conformitate cu standardele internaționale și (iv) îmbunătățirea 

guvernanței BNM în sine, prin completarea cu personal a Consiliului de supraveghere, 

Comitetului executiv și a Comitetului de audit, precum și consolidarea resurselor umane și a 

capacității operaționale a BNM
91

. 

177. În contextul Acordului de Asociere (AA) semnat cu UE, BNM a început implementarea 

abordării standard pentru riscul de credit, de piață și operațional conform Acordului de 

Capital Basel III. După cum s-a menţionat deja în secțiunea 5.1. ”Eforturile de reformă 

implementate și ratate/amânate”, în procesul de tranziție de la Basel I la Basel III, BNM a 

înăsprit cerințele de capital pentru a crește capacitatea de adaptare a băncilor, a separat 

funcțiile de reglementare/autorizare de cele de supraveghere și a desemnat o subdiviziune 

specială să se ocupe de transparența proprietarilor băncilor. În conformitate cu AA, RM s-a 

angajat să implementeze și să aplice în sectorul bancar Principiile de Bază ale Comitetul 

Basel de Supraveghere Bancară Eficientă în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a AA 

(iulie 2019). În particular, aceste angajamente se referă la transpunerea în legislația națională 

a Directivei 2013/36/EU (CRD IV) privind accesul la activitatea instituțiilor de credit și 

supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și firmelor de investiții, precum și a 

Regulamentului 575/2013 (CRR) privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și 

firmele de investiții. 

178. Următoarele etape în punerea în aplicare a Strategiei Basel III au în vedere: (i) studii 

cantitative de impact pentru punerea în aplicare a noilor indicatori de lichiditate și de levier în 

contextul CRD IV - efectuate până la sfârșitul anului 2016; (ii) transpunerea pachetului CRD 

IV/CRR în cadrul legislativ și de reglementare național: a) BNM a elaborat noua Lege privind 

activitatea bancară, în conformitate cu CRD IV/CRR, care va înlocui actuala Lege cu privire 

la instituțiile financiare  – aceasta a fost adoptată de către Parlament la 06.10.2017; b) în trim. 

II 2016 BNM a început elaborarea cadrului secundar pentru aplicarea noii Legi 

(regulamentelor), care urmează să fie finalizat în trim. III 2018; (iii) dezvoltarea mijloacelor 

pentru realizarea supravegherii sectorului bancar la standardele impuse de Basel III și de 

standardele europene aplicabile (instruirea personalului BNM; dezvoltarea capacităților 

instituționale și instrumentelor pentru supravegherea pe teren şi din oficiu a băncilor, în 

conformitate cu CRD IV/CRR; studii de impact asupra capitalului și lichidității, scenarii de 

stres, pentru definitivarea cadrului legislativ secundar, etc.; dezvoltarea instrumentelor de 

angajare, selectare, motivare și instruire a personalului BNM pentru funcția de reglementare și 

supraveghere) – toate acestea urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2018; (iv) 

                                                 
91 IMF Country Report No. 16/343, November 2016. 
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desfășurarea supravegherii și reglementării conform prevederilor noului Acord de Capital 

Basel III în sectorul bancar – pe parcursul anului 2018, monitorizarea și actualizarea cadrului 

legal și de reglementare – pe parcursul anilor 2018-2019
92

. Toate aceste modificări au 

potențialul de a influenţa pozitiv sectorul bancar printr-o mai bună disciplină financiară, de 

management a riscurilor și prudențială. Cu toate acestea, disponibilitatea și costul finanțării ar 

putea fi afectate. După cum arată experiența băncilor EC și ESE, după convergenţa cu 

normele Basel III, băncile solicită garanții substanțiale, deoarece acestea trebuie să respecte o 

serie de noi reglementări, cum ar fi cele referitoare la suficiența capitalului și lichiditate
93

. 

179. Spre deosebire de bănci, AA dintre UE și Moldova a exceptat sectoarele AEÎ şi OMF 

din domeniul de aplicare a Directivei 2013/36/EU și a Regulamentului 575/2013. Cu toate 

acestea, CNPF a început un proces de consolidare a reglementării și supravegherii sectorului 

OMF, așa cum deja s-a descris în secțiunea 4.1. ”Cadrul regulator” din acest studiu. După 

cum s-a discutat deja, încă din 2012, CNPF a elaborat proiectul de lege cu privire la 

organizațiile de creditare nebancare (OCNB). Proiectul de lege a fost aprobat prin Hotărârea 

de Guvern (HG) nr. 96 din 15 februarie 2012 și a fost înaintat spre aprobare Parlamentului. 

Însă, acesta a fost trimis înapoi Guvernului pentru îmbunătățire. Cu suportul din partea 

experților BM, CNPF a elaborat modificări și completări la Legea cu privire la leasing și 

Legea cu privire la CNPF, care prevăd reglementarea și supravegherea companiilor de leasing 

de către CNPF. Proiectul de lege a fost aprobat de către GM (HG nr.95 din 15 februarie 2012) 

și trimis Parlamentului. Cu toate acestea, la fel ca în cazul Legii OCNB, acesta a fost trimis 

înapoi pentru definitivare. Pentru sectorul AEÎ, schimbările majore vizează modificări la 

Legea AEÎ nr. 139 din 2007, prevăzute de un proiect de lege aprobat de GM la 09 noiembrie 

2016. În cazul adoptării de către Parlament, acesta va introduce: (i) un Fond de Garantare a 

Economiilor (FGE) constituit din contribuţiile în mărime de 1% din totalul economiilor 

persoanelor fizice în fiecare AEÎ (cu licenţă de tip B şi C), în scopul protejării economiilor 

(până la 15000 MDL pentru un singur deponent) împotriva lichidării sau insolvabilității AEÎ; 

(ii) dreptul AEÎ de a acorda noi tipuri de servicii - acordarea de garanţii financiare, leasing, 

distribuţia resurselor financiare publice (subvenţiilor); (iii) dreptul CNPF de a introduce 

administrare specială în AEÎ; (iv) reglementarea activităţilor de control intern şi management 

al riscului în AEÎ; (v) dreptul CNPF de a delega anumite competenţe de supraveghere către 

Asociaţia centrală a AEÎ. 

180. Ca parte a conformării la reglementările UE, CNPF a elaborat proiectul legii cu privire 

la fondurile facultative de pensii, care a fost ulterior aprobat în prima lectură de către 

Parlament în noiembrie 2013, dar nu a reușit să treacă aprobarea în lectură finală. În 

conformitate cu o decizie comună a Parlamentului și a Guvernului din martie 2016, acesta 

urmează să fie retras din Parlament și revizuit. Proiectul de lege privind fondurile facultative 

de pensii prevede punerea în aplicare a pilonului III al sistemului de pensii, care este, de 

asemenea, un angajament ce reiese din AA (cu termenul-limită la sfârșitul anului 2018). 

Legislația actuală permite, de asemenea, constituirea fondurilor facultative de pensii, însă 

aceasta nu este armonizată cu legislația UE. Fondurile de pensii pot fi importante în contextul 

furnizării de resurse ieftine și pe termen lung pentru sectorul bancar. Cu toate acestea, toate 

încercările anterioare de a crea fonduri facultative de pensii private au eșuat, aparent, din 

diferite cauze, inclusiv neîncrederea din partea populației în astfel de alternative de 

economisire. Potrivit CNPF, chiar dacă va fi aprobată, noua lege a fondurilor facultative de 

pensii nu va avea un impact asupra AF, deoarece capacitatea de economisire și încrederea din 

partea populației este foarte scăzută.  

181. Una dintre activitățile prevăzute în Planul de acțiuni 2015-2017 pentru implementarea 

Strategiei de dezvoltare a IMM pentru perioada 2012-2020 (prioritatea ”Îmbunătățirea AF 

                                                 
92 Strategia BNM de implementare a standardelor Basel III în Moldova din 07 aprilie 2016, completată prin Hotărîrea 

Comitetului executiv al BNM nr. 148 din 7 iunie 2017. 
93 EBRD transition report 2015-2016. 
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pentru IMM”) are în vedere elaborarea proiectului legii cu privire la fondurile cu capital de 

risc. Elaborarea acestui proiect decurge, de asemenea, din angajamentele AA și este inclusă în 

Planul Național de Acțiuni 2014-2016 pentru punerea în aplicare a AA dintre RM și UE (HG 

nr. 808 din 07.10.2014). Un proiect de lege în acest sens a fost elaborat de către MEI. Acesta 

transpune Regulamentul UE nr. 345/2013 al Consiliului Europei şi al Parlamentului UE din 

17.04.2013 cu privire la fondurile europene cu capital de risc (FCR). Proiectul de lege 

prevede reglementarea condițiilor pentru înfiinţarea și supravegherea FCR, cerințelor față de 

investiții și investitorii eligibili, întreprinderile de portofoliu eligibile, structura portofoliului 

de investiții, administratorii fondurilor, regimul de administrare și organizare internă a FCR. 

Acesta are în vedere, de asemenea, stimulente fiscale pentru crearea FCR şi facilitarea 

investiţiilor în FCR. Cu toate acestea, cea mai mare constrângere pentru apariția FCR în 

Moldova pare să o reprezinte nu lipsa unei legi dedicate, ci condițiile aparent complexe și 

anevoioase pentru activitățile de afaceri și bancare, precum și posibilitățile limitate de intrare 

și de lichidare a investițiilor, care creează puține stimulente pentru capitalul de risc potențial. 

Instrumentele hibride, inclusiv finanțarea de tip mezanin, lipsesc, la fel ca sistemele interne de 

investitori instituționali, pentru a stimula dezvoltarea acestei piețe
94

. Lipsa unei piețe de 

capital cu adevărat funcțională împiedică, de asemenea, apariția capitalului de risc în 

Moldova. 

182. La 21.07.2016, Parlamentul a adoptat Legea nr. 179 cu privire la IMM (în vigoare din 

16.12.2016). Noutățile majore ale acesteia prevăd crearea unui Consiliu Consultativ pentru 

IMM, responsabil să facă recomandări pentru îmbunătățirea mediului de afaceri al IMM. 

Controalele de stat pentru IMM în primii 3 ani de la constituire vor avea un caracter 

consultativ (nu se vor solda cu penalizări), în timp ce cheltuielile pentru educaţia și formarea 

profesională continuă vor fi deductibile din baza fiscală. Legea garantează o cotă minimă din 

toate contractele de achiziții publice pentru IMM, prevăzută de Legea cu privire la achiziţiile 

publice nr.131 din 03.07.2015. Un articol separat se referă la AF pentru IMM, care prevede 

cadrul general pentru facilitarea AF al IMM, inclusiv sprijinirea investiţiilor din partea 

capitalurilor de risc (business angels). Cu toate acestea, ea nu prevede instrumente concrete 

pentru realizarea măsurilor de sprijin respective, care urmează abia să fie dezvoltate și 

aplicate. Noua lege cu privire la IMM introduce, de asemenea, educația antreprenorială la 

toate nivelurile de învățământ, începând cu cel primar, precum și legiferează activitatea FGC 

ca subdiviziune a ODIMM. Totodată, Legea permite FGC ODIMM să încheie acorduri doar 

cu instituţiile financiare (băncile), excluzând în aşa fel OMF şi AEÎ din schemele de garantare 

ale FGC. 

5.3 Eforturile curente de reformă ale partenerilor de dezvoltare 

183. Strategia Moldova-2020 recunoaște că, până la schimbarea paradigmei de dezvoltare a 

economiei, Moldova va continua să mizeze pe partenerii săi de dezvoltare. Într-adevăr, după 

cum şi istoria reformelor din Moldova o dovedeşte, principalele reforme economice au fost 

efectuate cu sprijinul din partea partenerilor internaționali. De la începutul independenței 

Moldovei, angajamentele de asistenţă externă din partea donatorilor s-au cifrat la aproape 4,8 

miliarde EUR. Tragerile totale s-au ridicat la aproape 2,6 miliarde EUR, în aproximativ 2000 

de activități
95

. După o scurtă trecere în revistă a evoluției și structurii asistenței totale de 

dezvoltare oficiale în Moldova în ultimii ani, capitolul de mai jos oferă o prezentare generală 

a activităților partenerilor de dezvoltare în Moldova, relevante pentru AF și reformarea 

sectorului financiar. Conform datelor OCDE referitoare la asistența oficială pentru dezvoltare 

(AOD), fondurile înregistrate ca asistență pentru Moldova au evoluat de la mai puțin de 200 

milioane USD în 2005 la circa 552 milioane USD în 2014. 
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95 Platforma de Management a Asistenţei a Cancelariei de Stat: http://amp.gov.md/portal/ , vizitat în iunie 2016. 
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184. După 2014, însă, AOD s-a redus brusc. Agenda pro-reformă a țării, care a culminat în 

iunie 2014 cu semnarea Acordului de Asociere cu UE, a fost deviată ulterior de turbulenţele 

politice, încetinirea reformelor și furtul din sectorul bancar. De la începutul anului 2015, 

majoritatea partenerilor de dezvoltare (UE, BM, agențiile multilaterale și donatorii bilaterali) 

au decis, că sprijinul nu va fi acordat până când țara nu va reveni la angajamentele sale de 

reformă și riscurile din sectorul bancar nu vor fi abordate. În consecință, AOD în 2015 și 

ulterior a scăzut în mod semnificativ. Majoritatea donatorilor au condiționat reluarea alocării 

de fonduri de AOD cu încheierea unui acord cu FMI. La rândul său, încheierea unui nou 

program cu FMI este condiționată, în principal, de progresul în implementarea Foii de parcurs 

pentru agenda de reforme prioritare (FPRP). Ca urmare a progresului satisfăcător în 

implementarea reformelor, pe data de 07 noiembrie 2016, FMI a aprobat un acord pe o 

perioadă de trei ani în valoare de 178,7 milioane USD în cadrul Facilităţii Extinse de 

Finanțare (FEF) şi Facilităţii Extinse de Creditare (FEC) cu Moldova pentru sprijinirea 

programului de reforme financiare şi economice a ţării, ceea ce ar fi trebuit să deschidă calea 

şi pentru alte finanţări externe.  

185. Conform datelor Cancelariei de Stat, tragerile AOD au scăzut de la 452 milioane EUR 

în 2014 la 332 milioane EUR în 2015, sau cu 27% (din care doar 247,4 milioane EUR pentru 

sectorul guvernamental). În I jumătate a anului 2016, AOD s-a redus în continuare până la 

cca. 4 milioane EUR. Asta poate fi parțial și consecința faptului, că în atragerea asistenţei 

externe, Guvernul a acordat preferinţă asistenţei tehnice şi financiare nerambursabile. Totuși, 

scăderea AOD s-a produs, în principal, din cauza sistării suportului bugetar din partea UE și 

Băncii Mondiale. De fapt, în anii 2015-2016, Moldova nu a primit asistenţă sub forma 

suportului bugetar (figura 28). În rezultat, ponderea AOD în PIB s-a redus de la 8,25% în 

2012 până la 5,68% în 2015. Donatorii majori, începând cu 2012 şi până în 2015, au fost 

SUA, UE, BM, agenţiile ONU şi România. Cel mai mare donator în 2015 a fost SUA cu 99 

milioane EUR (MCC Compact), UE şi BM (cu câte 47 milioane EUR fiecare), ONU (34 

milioane EUR) şi România (17 milioane EUR). Agricultura a fost al doilea, ca mărime, 

beneficiar al fondurilor de asistență externă după valoarea tragerilor din 2015 - 23% din total, 

după transport şi logistică (34%). Anexa 5 rezumă principalele programe și proiecte AOD 

relevante pentru AF, active la sfârșitul lunii iunie 2016 (acestea nu includ creditul polonez de 

100 milioane EUR, a cărui perioadă activă a expirat, vezi alineatul 213 de mai jos). 
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Figura 28: Statistica asistenţei oficiale de dezvoltare (la sfârşitul anului 2015) 

Tragerile totale anuale ale AOD , milioane EUR 

 

Donatorii majori după tragerile din 2015, mil. EUR 

 

Distribuţia sectorială a AOD în 2015, % 

 

Tragerile după tipul AOD, milioane EUR (dec. 2016) 

 

Tragerile în 2012-2015 de la donatorii majori, milioane 

EUR 

 

Ponderea AOD în PIB, 2012-2015, % 

 
Sursa: Raport anual 2015 cu privire la asistenţa externă (Cancelaria de Stat) şi Platforma de Management a 

Asistenţei 

186. Lista proiectelor din anexa 5 include, în principal, asistența tehnică și finanțarea de tip 

apex. În plus, există şi finanțarea directă, în cea mai mare parte acordată în condiţii 

comerciale, 2KR și fonduri de refinanţare din programele de finanțare de tip apex, gestionate 

de Directoratul Liniei de Credit (DLC). Alineatele de mai jos se axează pe tendințele și 

abordările adoptate de partenerii de dezvoltare în implementarea programelor și proiectelor 

lor în domeniul AF în Moldova. 

BERD 

187. BERD, probabil, nu este cel mai important partener de dezvoltare în domeniul AF. Cu 

toate acestea, schimbarea în abordarea sa față de proiectele din Moldova în ultimii ani este 

simptomatică pentru evoluția atitudinii majorității partenerilor de dezvoltare față de 

programele lor în Moldova, poate şi din cauza că cele mai multe dintre fondurile oferite de 

BERD sunt comerciale (spre deosebire de cele concesionale). Circa 73% din portofoliul 

BERD
96

 în Moldova, la sfârșitul anului 2015, au fost în proiecte de infrastructură publică 

(reabilitarea drumurilor, utilități de apă, încălzire sau proiecte de transport urban/național), 

ceea ce nu este tipic pentru strategia acestei IFI în Moldova. Potrivit reprezentanților BERD în 

Moldova, BERD ar prefera să crească expunerea faţă de instituțiile financiare - abordarea sa 
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 Conform datelor furnizate de BERD în iunie 2016. 
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obișnuită faţă de finanțare în Moldova. Însă, problemele din sectorul bancar au forțat BERD 

să schimbe accentul pe infrastructura municipală, drumuri și creditarea directă a industriei, 

comerțului și businessului agricol. Altădată dominant, portofoliul BERD în instituțiile 

financiare a scăzut la doar 9% din portofoliu, finanțarea directă a companiilor (în industrie, 

agro-business și comerț) era de 12% din portofoliu, iar restul de 6% - în sectorul energetic. 

188. Portofoliul total BERD în Moldova, la sfârșitul anului 2015, a fost de cca 467 de 

milioane EUR (inclusiv angajamente netrase). Activele operaţionale au fost de 154 milioane 

EUR. Investițiile anuale au scăzut de la 128 milioane EUR în 2013 (15 proiecte), până la 98 

de milioane EUR în 2015 (11 proiecte). În sectorul privat, BERD intră în nișe care nu sunt 

acoperite de către bănci: finanțarea companiilor mari, companiilor cu profil de risc ridicat, 

precum și a investitorilor străini care nu au încredere în piața financiară locală. Investițiile 

BERD iau mai multe forme: (i) creditele clasice (până la 5-7 ani pentru sectorul privat și 35-

50% din investițiile proiectului); (ii) investiții în capital (de portofoliu) - până la 25-30%, de 

obicei, cu scopul de a evita supra-îndatorarea companiilor-clienţi pentru a le pregăti de 

vânzarea către investitori strategici sau în schemele de răscumpărare (buy-back). BERD nu 

finanțează agricultura primară în Moldova din cauza eficienței sale reduse și riscurilor înalte. 

Pentru BERD, acesta este un sector nebancabil, o zonă potențială de interes pentru fondurile 

de risc și investitorii în căutare de materii prime agricole. De asemenea, start-up-urile sunt 

excluse din schemele de finanțare ale BERD; cu toate acestea, BERD finanţează investiții 

”greenfield” din partea companiilor mature (până la 30% din valoarea proiectului sau 50% din 

capitalul social). 

189. În sectorul financiar, BERD colaborează cu 2 bănci - Mobiasbancă și ProCredit Bank, 

precum și cu o societate de leasing – BT Leasing, oferindu-le finanțare prin intermediul unui 

mecanism cadru multi-produs de până la 80 de milioane EUR (linii de credit pentru IMM-uri, 

finanţare pentru credite ipotecare şi de consum, produse de leasing, datorii subordonate, 

investiții de capital mici, etc.). In trecut, BERD a lucrat cu mai multe bănci, inclusiv 

Victoriabank, MAIB, Moldindconbank și Eximbank și a oferit finanțare pentru mai multe 

OMF. Cu toate acestea, problemele de transparență a acționarilor în sistemul bancar au 

determinat BERD să-şi limiteze expunerea în băncile moldovenești numai la cele două 

subsidiare străine. Recent, BERD şi-a majorat cota în capitalul social al Victoriabank de la 

15% la 27,5% și i-au fost aprobaţi 2 membri în Consiliul de Administraţie (din totalul de 7). 

De asemenea, BERD şi-a anunțat intenția de a crește în continuare cota sa până la 100%. Nu 

este tipic pentru strategia BERD de investiții de capital să achiziționeze pachetul de control; 

cu toate acestea, motivele care stau la baza acestei decizii au fost determinate, aparent, de 

dorinţa BERD de a restabili guvernarea corporativă eficientă în Victoriabank. 

190. În afară de finanțare directă, BERD lucrează în direcţia dialogului de politici - 

îmbunătățirea legislației locale și a practicilor (Legea leasing-ului, a eficienței energetice, a 

ipotecii, regionalizarea serviciilor municipale, etc.). Proiectele finanțate creează, de obicei, 

platforme pentru activitățile BERD referitoare la dialogul de politici. Unul dintre cele mai 

notabile proiecte de dialog de politici al BERD în Moldova este Consiliul Economic al Prim-

ministrului, pentru a aborda problema creșterii întreprinderilor din Moldova. Consiliul a 

promovat o serie de reforme importante, cu toate acestea, schimbările dese de guvern și 

instabilitatea politică i-au încetinit activitatea. Proiectul este finanțat de către diferiți donatori, 

dar coordonat de BERD. BERD a decis, în 2016, extinderea proiectului pentru o nouă 

perioadă. Alte planuri de viitor pentru activitățile BERD în Moldova includ investiții în 

sectorul corporativ; proiecte de dialog de politici (pentru transparența companiilor și 

acționarilor băncilor, reforme teritoriale, regionalizare, îmbunătățirea climatului de investiții). 

BERD conduce, de asemenea, un proiect de consultanță în afaceri, finanțat din fonduri de la 

diferiți donatori - Consultanţă pentru Întreprinderile Mici - care oferă servicii de suport pentru 

ca întreprinderile mici și mijlocii să crească. 
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Banca Mondială 

191. Către luna aprilie 2016, Banca Mondială (BM) avea nouă proiecte active în Moldova în 

valoare de 335,3 milioane USD, dintre care 66,3% nu erau trase
97

. Rata de tragere, în 2015, a 

fost de numai 25,8%, în timp ce suportul bugetar a fost oprit deja în 2014 pe fondul riscurilor 

din sectorul bancar. Sprijinul pentru AF din Moldova se încadrează în pilonul 1 (Creșterea 

competitivității) al Strategiei de Parteneriat a BM pentru 2014-2017. Asistența acordată în 

cadrul acestui pilon este destinată să sprijine îmbunătățirea climatului de afaceri și să 

promoveze stabilitatea sectorului financiar. Cu toate acestea, aşa cum nota raportul de 

performanță al BM din aprilie 2016
98

, mai multe acțiuni, menite să sporească competitivitatea, 

au fost compromise de guvernarea și controlul corupției slăbite, de frauda bancară de 

proporţie, în timp ce instabilitatea politică a dus la schimbări frecvente în cadrul guvernului și 

la întârzieri în luarea deciziilor politice. 

192. În domeniul îmbunătățirii climatului de afaceri, BM lucrează la reforma cadrului de 

reglementare prin intermediul Proiectului Ameliorarea Competitivităţii II (PAC II), 

inclusiv la crearea unui ghişeu unic pentru actele permisive. Acesta a sprijinit, de asemenea, 

Guvernul în elaborarea unui sistem de indicatori de performanță pentru autoritățile publice cu 

funcții de reglementare în domeniul afacerilor. La rândul său, proiectul Corporaţiei Financiare 

Internaţionale (IFC) pentru Reforma Climatului Investiţional (RCI) sprijină reformele 

pentru îmbunătățirea climatului de afaceri și sporirea competitivităţii. În special, acesta a 

ajutat la modificarea și eficientizarea cadrului de insolvabilitate, vizând accelerarea 

procedurilor de reorganizare, simplificarea celor de dizolvare și clarificarea practicilor legate 

de drepturile și obligațiile participanților la proces. Activităţile în această direcție vor 

continua, așa cum sunt necesare reforme legislative ulterioare și punerea lor în aplicare pentru 

a accelera procedurile de insolvabilitate. În iunie 2016, BM a oferit asistența tehnică pentru 

modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012. Beneficiarul acestei asistenţe este MEI. 

Proiectul a sprijinit, de asemenea, facilitarea comerțului prin suportul acordat Serviciului 

Vamal în instituirea unui comitet de facilitare a comerțului, pentru a consolida eforturile de 

automatizare a procedurilor, gestionare a riscurilor și elaborare a unui nou Cod vamal și a 

reglementărilor conexe. Proiectul RCI și proiectul finanţat de Asociaţia Internaţională de 

Dezvoltare (IDA) - Agricultura Competitivă  în Moldova (MACP) - au sprijinit crearea 

Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și consolidarea capacității 

personalului responsabil pentru inspecții și controale în cadrul abordării nou-introduse a 

inspecțiilor bazate pe riscuri. 

193. Un alt proiect IFC, referitor la infrastructura financiară, a sprijinit, începând cu 

2013, CNPF în îmbunătățirea funcționării BIC. CNPF a solicitat sprijin pentru modificarea 

Legii cu privire la BIC nr. 122/2008 și a ghidului pentru supravegherea BIC. Proiectul a 

asistat CNPF în elaborarea amendamentelor la Legea nr. 122/2008, în efectuarea analizei 

impactului de reglementare. Proiectul de lege prevedea inițial obligativitatea furnizării de 

informații către BIC de către OMF și companiile de asigurări. Totuşi, deși acesta a fost 

adoptată de către Parlament  (Legea nr. 149 din 14.07.2017), prevederile referitoare la 

obligativitatea furnizării informațiilor de către OMF și companiile de asigurări au fost excluse 

. Începând cu anul 2017, BM va avea o componentă de asistență pentru BIC în 

elaborarea/perfecționarea legislației, inclusiv pentru supravegherea BIC. De asemenea, BM va 

acorda asistență pentru îmbunătățirea funcționării Registrului garanțiilor reale mobiliare și 

modificarea Regulamentului privind modul de funcționare a Registrului, aprobat prin HGRM 

210/2016. Aceasta va aborda deficiențele în funcționarea registrului, descrise în secțiunea 4.2. 

„Infrastructura financiară” a acestui Studiu.  

                                                 
97 Performance and Learning Review (Report No. 105224-MD), the World Bank Group, April 2016. 
98 Ibidem. 
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194. În cadrul componentei pentru dezvoltarea sectorului privat, PAC II a oferit sprijin la 

elaborarea strategiilor MIEPO și ODIMM, aprobate în aprilie 2016. De asemenea, ca parte a 

suportului pentru ODIMM în 2014-2015, BM a făcut o evaluare a performanței FGC și a 

formulat o serie de recomandări pentru a depăși atractivitatea scăzută a sa pentru bănci, a 

susținut elaborarea Manualului Operațional al FGC și finanțează elaborarea unei platforme 

electronice și achiziționarea de software pentru a asigura conectivitatea băncilor. Proiectul 

PAC II finanțează, de asemenea, studiul Cost of Doing Business în Moldova. 

195. În cadrul componentei pentru accesul la finanțare, PAC II oferă o linie de credit de 29,4 

milioane USD pentru exportatorii direcţi și indirecţi (participanții la lanțul valoric). Fondurile 

sunt alocate prin 4 bănci: Mobiasbancă, ProCredit Bank, Fincombank și Comerțbank. Alte 

bănci nu sunt eligibile din cauza neîndeplinirii criteriilor de transparență și guvernare 

corporativă sau a ratei înalte a creditelor neperformante. Linia de credit (LC) finanțează atât 

investițiile (până la 8 ani), cât și capitalul circulant (până la 4 ani). Ratele dobânzii în MDL, la 

mijlocul anului 2016, erau de 13-15%, iar în USD și EUR - de 4,5-5%, ajustată semi-anual pe 

baza ratei inflației (MDL) și LIBOR (6 luni) pentru creditele în valută. În afară de termenul 

mai lung și ratele dobânzilor puţin mai mici în comparație cu creditele din sursele proprii ale 

băncilor, beneficiarii LC PAC II se pot bucura de scutirea de TVA și taxe vamale la 

echipamentele importate. După modificarea ratei dobânzii din 31 martie 2016, LC a devenit 

mai puțin atractivă (având în vedere rata inflației mai mare pentru precedentele 6 luni), astfel 

încât numai 2 milioane USD au fost acordate în prima jumătate a anului 2016, comparativ cu 

7 milioane USD până la modificarea ratei dobânzii. PAC II administrează, de asemenea, o 

Facilitate de Granturi, care oferă co-finanțarea serviciilor de consultanță în proporție de 50:50 

din valoarea acestora, pentru creșterea competitivității IMM la export. Valoarea totală a 

Facilității de Granturi este de 3 milioane USD, pentru o perioadă de 3 ani. Alte activități de 

sprijin ale BM în AF includ asistență tehnică pentru BNM în îmbunătățirea sistemului de 

plăți, guvernării corporative în bănci (modificări ale legislației privind transparența 

acționarilor, combaterea spălării banilor, etc.). Cu toate acestea, informațiile cu privire la 

activitățile concrete realizate și recomandările în cadrul activităților respective nu au fost 

disponibile.  

196. Sprijinul financiar și asistența tehnică din partea BM pentru agricultură sunt furnizate de 

MACP. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea competitivității sectorului agroalimentar prin 

susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor, facilitarea 

accesului pe piață pentru agricultori și integrarea practicilor agricole de mediu și de gestionare 

durabilă a terenurilor. 30 de grupuri de producători au fost create și susținute financiar de 

MACP până la mijlocul anului 2017 ca să stabilească parteneriate (cooperative) și să facă 

investiții, în special, în facilităţi de depozitare la rece și post-recoltare. Aceste parteneriate au 

beneficiat, de asemenea, de sprijin în implementarea practicilor de gestionare durabilă a 

terenurilor. În 2015, BM a alocat 12 milioane USD pentru finanțarea compensațiilor către 

producătorii de fructe afectați de restricțiile Rusiei din 2014. În 2013-2014, BM a alocat circa 

6,5 milioane USD în cadrul Proiectului de Suport Urgent pentru Agricultură cu scopul de a 

atenua consecinţele negative ale secetei din 2012, acordând compensaţii pentru producătorii 

de porumb, grâu şi animale afectaţi. Cea de-a doua finanțare suplimentară MACP a fost 

reportată din 2017 în 2016, având în vedere implementarea rapidă a Facilităţii de Granturi, 

prin alocarea a 10 milioane USD sub formă de granturi în scop de investiţii din partea 

grupurilor de producători agricoli din sectoarele horticole şi zootehnic (în special producători 

de lapte şi miere). 

197. Din toamna anului 2016, BM a demarat elaborarea noii Strategii de țară (Cadrul de 

parteneriat de țară – CPT)  pentru Moldova pentru anii 2018-2021, aprobată în luna iulie 

2017. În acest scop, BM a elaborat și un diagnostic de țară. În 2014-2016, IFC a acordat 

credite băncilor moldovenești pentru finanțarea IMM prin intermediul a trei linii de credit. Cu 

toate acestea, având în vedere problemele de guvernare economică și perspectivele mai puțin 

favorabile pentru climatul investițional, alte activități ale IFC s-au deplasat de la investiții spre 
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servicii de consultanță și analiză (SCA)
99

. În domeniul guvernanței economice, noul CPT 

prevede trei domenii prioritare de asistență: (a) cadrul de politici pentru susținerea dezvoltării 

sectorului privat și crearea locurilor de muncă; (b) creșterea responsabilității în instituțiile de 

stat din blocul economic (ministere, agenții guvernamentale, întreprinderi de stat); (c) 

îmbunătățirea guvernanței instituțiilor financiare. Pentru aceasta, proiectul RCI va continua 

suportul pentru reforma regulatorie, îndreptat la reducerea poverii administrative a 

inspecțiilor, procedurilor de licențiere și eliberare a actelor permisive. Acesta va acorda, de 

asemenea, suport pentru îmbunătățirea logisticii comerțului, politicilor de atragere a ISD și 

capacității de export în UE a sectorului privat, în cooperare cu PAC II și MACP.  În plus, vor 

fi demarcate două proiecte noi: Statul de Drept în Economie (finanțat de UE) și Guvernanța 

Economică. Ultimul va acorda servicii de consultanță și asistență tehnică în următoarele 

domenii: mediul de afaceri, reforma justiției, gestionarea întreprinderilor de stat, 

managementul activelor statului, transparența regulatorie. 

Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) 

198. Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA), o agenție specializată a 

Națiunilor Unite, a implementat până în prezent 5 programe în Moldova: FIDA I (2000-

2005)/Proiectul de Finanțare Rurală și Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (8,0 milioane USD); 

FIDA II (2006-2013)/Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (15,5 milioane USD); FIDA III 

(2006-2011)/Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (13,7 milioane USD); FIDA IV 

(2009-2014)/Programul Servicii Financiare și de Marketing Rural (13,2 milioane USD); 

FIDA V (2011-septembrie 2016)/Proiectul Servicii Financiare Rurale și Dezvoltarea 

Businessului Agricol (24,5 milioane USD). Încă un program, FIDA VI (2014-

2020)/Programul Rural Incluziv și Reziliență Climatică (26,1 milioane USD) este în curs de 

implementare. Acesta se axează pe 3 domenii principale: (i) finanțarea întreprinderilor 

agricole; (ii) finanțarea infrastructurii economice rurale (de irigare, piețe agricole, drumuri, 

etc.); (iii) diminuarea impactului schimbărilor climatice (fâşii forestiere, tehnologii de tratare 

a solului, etc.) - din componenta de grant. Programele IFAD sunt completate de o componentă 

de consultanță și asistență tehnică (AT). Aceasta oferă AT și sprijin pentru întreprinderile 

agricole, care beneficiază de finanțare a investițiilor din programele IFAD: training pentru 

producători și asociațiile acestora, organizațiile apex, training pre- și post-finanțare pentru 

tinerii antreprenori, pentru membrii AEÎ, managementul AEÎ și Asociația Centrală a AEÎ, 

pentru CNPF în supravegherea și monitorizarea AEÎ; consultanță pentru producători și 

asociațiile acestora (în procesele tehnologice, de marketing, sisteme de contabilitate, etc.); 

finanțarea elaborării planurilor de afaceri. Întreaga componentă de AT este destul de mică, 

însă - doar 0,5 milioane USD. 

199. Programele FIDA în Moldova sunt puse în aplicare de către o Unitate Consolidată de 

Implementare a Programului (UCIP FIDA). Fondurile FIDA au fost, în mod tradițional, 

solicitate activ de către beneficiari, având în vedere rata mai atractivă a dobânzii (în 

comparație cu resursele locale), termenele mai lungi și stimulentele fiscale (0% TVA și scutiri 

la plata taxelor vamale la import; 0% TVA la livrările de bunuri și servicii de pe piața 

internă). Cu toate acestea, cererea de fonduri de la FIDA s-a redus drastic în ultimul timp. 

Potrivit UCIP FIDA, există mai multe cauze pentru aceasta: (i) scăderea cererii de credite, 

indusă de încetinirea economică/creşterea ratelor dobânzilor/deprecierea MDL; (ii) excluderea 

din schemele de finanțare FIDA a mai multor bănci pentru încălcarea criteriilor de 

eligibilitate, inclusiv ratele ridicate ale CNP și problemele de guvernare corporativă; (iii) 

cerințele de gaj rigide ale băncilor și lipsa unor mecanisme speciale de garantare. La mijlocul 

lunii iunie 2016, doar 2 bănci erau eligibile pentru a lucra cu fondurile FIDA (din 10 înainte 

de criza bancară și 7 înainte de numirea de către BNM a supravegherii speciale în cele mai 

                                                 
99 Performance and Learning Review (Report No. 105224-MD), the World Bank Group, April 2016. 



102 

 

mari 3 bănci). Aceasta a limitat în mod substanțial numărul de potențiali debitori ai 

programelor FIDA. 

200. UCIP FIDA a demarat discuții pentru revizuirea criteriilor de eligibilitate, pentru a 

permite mai multor bănci să participe la programe, însă acest lucru trebuie să fie aprobat de 

către biroul FIDA. Toate fondurile FIDA sunt pentru investiții (5-8 ani, cu o perioadă de 

grație de până la 4 ani). Capitalul circulant este finanțat din participarea băncilor (din 

resursele interne sau din contribuția obligatorie ale băncilor de 15-20% la programele FIDA). 

FIDA încurajează, de asemenea, cofinanțarea de către beneficiari pentru a asigura 

durabilitatea proiectelor finanțate. Din cauza reducerii cererii de credite, doar 2-3 milioane 

USD din IFAD VI erau asimilaţi până în luna iunie 2016 (Programul a început în 2014)
100

. 

201. FIDA încearcă să stabilească o platformă comună, împreună cu AIPA (Agenția pentru 

Intervenții și Plăți în Agricultură) și ODIMM pentru istoriile de grant ale beneficiarilor (s-au 

realizat lucrări de elaborare a conceptului platformei, structurii şi soft-ului). Baza de date a 

istoriilor de grant este considerată necesară pentru coordonarea eforturilor donatorilor. Se 

preconizează că baza de date va fi gestionată de către AIPA sau de către Centrul de Informare 

Agricol al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). De 

asemenea, FIDA lucrează la crearea Fondului de Garantare a Creditelor în Agricultură 

(FGCA), la inițiativa MADRM,  efectuând un studiu de fezabilitate în acest sens. Se 

preconizează că FGCA va fi finanțat din Programul FIDA VII, cu toate acestea, până la 

momentul discuțiilor cu reprezentanții FIDA (iunie 2016) nu era luată încă nicio decizie în 

acest sens. FIDA VII urmează să fie lansat până la sfârșitul anului 2017, Acordul de finanțare 

fiind ratificat de către Parlamentul RM prin Legea nr. 138 din 17.07.2017. FIDA VII va avea 

3 componente principale: (i) agricultura, (ii) finanțarea infrastructurii şi (iii) rezistența la 

schimbările climatice. Din 2019, FIDA intenționează să lanseze al 8-ea program al său (FIDA 

VIII). Potrivit UCIP, FIDA a alocat deja fonduri pentru Programele VII și VIII, dar condițiile 

sunt mai dure: termenul programelor va fi redus de la 40 de ani la 25 și mai puțin, alocaţiile 

programelor vor fi mai mici. Acest lucru se datorează faptului că Moldova a fost ridicată în 

clasificarea FIDA (după nivelul de dezvoltare al țărilor), potrivit evaluărilor anterioare, în 

pofida faptului că, între timp, condițiile din țară s-au înrăutățit. 

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) 

202. În domeniul reformelor economice, USAID oferă asistență Republicii Moldova în 

conformitate cu Acordul de Asistență pentru Creștere Economică. În cadrul acestui acord, 2 

proiecte au fost finalizate în 2016: Proiectul Agricultură Competitivă și Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED) și Programul Reglementarea Businessului, Comerţ şi Mediul de 

Investiţii din Moldova (BRITE). Un al treilea Proiect, Sporirea Competitivității prin 

Dezvoltarea Forței de muncă și Inovare (CE-WIN), implementat de Chemonics International 

Inc. a început în 2015 și va dura până în 2020. Acesta are ca obiectiv îmbunătățirea 

competitivității și a eficienței în unele sectoare-cheie din Moldova: tehnologii informaționale 

și comunicații (TIC); producția și exportul de vin, grupat cu sectorul turistic; industria ușoară 

(textile și îmbrăcăminte, grupate cu încălțămintea). Activitățile de facilitare directă a AF sunt 

furnizate, în principal, prin intermediul Autorităţii de Credit pentru Dezvoltare (DCA) în 

cadrul Acordului de Garantare a Portofoliului de Credite cu Prime Capital (2 DCA-uri), 

Corporația de Finanțare Rurală și Comerțbank. În cadrul schemelor de garantare, USAID 

garantează 50% din pierderile nete ale instituțiilor financiare participante. USAID a avut, în 

trecut, astfel de DCA-uri cu 6-7 bănci, dar, din cauza problemelor de guvernare din sectorul 

bancar, a limitat schema la numai 1 bancă și 2 OMF. 

203. Scopul DCA este acela de a crește clientela pentru instituțiile partenere. Mecanismul de 

garantare este apreciat de către băncile care au lucrat cu USAID în trecut. Spre deosebire de 
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garanțiile ODIMM, plățile în contul garanțiilor sunt efectuate imediat după eşecul debitorului 

de a-și îndeplini obligațiile în temeiul acordului de împrumut (de obicei, după 90 de zile de 

întârziere a plății. Decontările finale sunt realizate după ce banca/OMF își exercită dreptul său 

asupra gajului. BNM a admis garanțiile Trezoreriei SUA ca fiind suficiente (garanții de stat), 

astfel încât garanțiile DCA diminuează cerințele de capital pentru activele ponderate la risc. 

Cu toate acestea, potrivit USAID, chiar şi practicile îmbunătățite de garantare ale DCA au 

arătat că garanțiile nu diminuează cerințele băncilor referitoare la gaj. De asemenea, USAID a 

utilizat, în trecut, mecanismul de garantare a portofoliului de credite (pe care încearcă să-l 

promoveze acum ODIMM), dar acesta nu a avut un efect semnificativ asupra practicilor 

băncilor referitoare la gaj. Actualmente, USAID este în proces de testare a mecanismului 

"garanțiilor portabile", care sunt scrisori-angajament de garantare și care permit debitorilor să 

caute condițiile de finanțare cele mai avantajoase în oricare instituții financiare. Totuşi, 

această activitate va fi limitată ca amploare (va fi emisă doar o singură garanție portabilă, 

pentru un parc IT). 

204. Proiectele USAID viitoare includ un proiect de reformă structurală (succesorul 

proiectului BRITE), care ar avea o componentă de asistență tehnică pentru diminuarea 

riscurilor din sectorul bancar (asistență tehnică pentru BNM, CNPF și FGDSB). Mai multe 

detalii cu privire la proiect nu au fost disponibile la momentul interviului cu reprezentantul 

USAID, așa cum proiectul se afla încă în faza de licitație. Noul proiect agricol al USAID - 

Moldova High Value Agriculture Activity (în continuarea ACED), implementat de 

Chemonics, a fost lansat în Februarie 2017 și se axează pe extinderea comerțului și 

consolidarea legăturilor de piață; îmbunătățirea productivității; edificarea infrastructurii post-

recoltare și dezvoltarea capacităților sectorului privat de a satisface standardele de calitate 

internaționale în patru lanțuri valorice: mere, struguri de masă, fructe sâmburoase și legume 

produse în spații protejate. În 2014, USAID a efectuat un studiu referitor la FGDSB și 

intenționează să continue activitatea cu analiza constrângerilor și elaborarea unui plan de 

acțiune pentru FGDSB. De asemenea, Trezoreria SUA a finanțat doi consultanți pentru 

oferirea asistenței tehnice BNM (distinctă de activitatea USAID). 

Directoratul Liniei de Credit (DLC) 

205. Directoratul Liniei de Credit este o instituție publică autonomă, subordonată 

Ministerului Finanțelor, creată pentru re-creditarea și administrarea resurselor liniilor de 

creditare acordate de proiectele și programele externe pentru finanțarea sectorului privat prin 

intermediul instituțiilor financiare participante eligibile (IFP). În acest sens, toate finanțările 

externe, în formă de împrumuturi, administrate de DLC, sunt garantate de Guvern. Riscurile 

de credit și valutare sunt asumate de IFP; riscurile valutare sunt transferate de către IFP pe 

umerii afacerilor recreditate. DLC lucra, la sfârșitul anului 2016, cu 17 linii de credit, dintre 

care numai 3 sunt cu finanțare directă (PAC II, Filiera Vinului și Livada Moldovei). Toate 

celelalte sunt fonduri revolving (re-finanțare). Suma totală a fondurilor acordate de DLC către 

IFP până la 31.12.2016 a fost de 2,8 miliarde de MDL (cca. 7,4% din portofoliul total al 

sectorului bancar). De la începutul activității sale în 2001, DLC a furnizat fonduri la 14 IFP 

pentru re-finanțarea a peste 10,4 mii de proiecte în valoare totală de cca. 8,6 miliarde de 

MDL. Mai mult de 1/3 din resursele administrate provin din cele 6 programe FIDA, 18,7% de 

la Filiera Vinului, 14% - RISP II, 12,4% - RISP I, 10,3% - PAC I, 10,6% - alte proiecte (KfW, 

PNAET, PAC II, MCC Compact, Livada Moldovei)
101

. 

206. Aproape 70% din fonduri sunt direcţionate către sectorul agro-businessului. Tradițional, 

resursele DLC s-au bucurat de solicitare mare, datorită termenelor de scadență lungi, ratelor 

dobânzilor mai mici de cât media pe piață și avantajelor fiscale oferite. Costul resurselor este 

revizuit periodic, în funcție de condițiile acordurilor privind liniile de credit. Pentru fondurile 

de tip re-finanțare, condițiile pot fi ușor diferite de cele inițiale. La momentul interviului 
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(iunie 2016), DLC oferea fonduri de re-finanțare pentru IFP cu o rată medie a dobânzii de 7% 

pentru creditele în MDL, 1,7% pentru creditele în USD și 1,55% în EUR. Cu toate că nu este 

prescris în mod oficial, marja IFP nu trebuie să fie mai mare de 4% (recomandată de 

Ministerul Finanțelor) pentru fondurile de re-finanțare, precum și pentru resursele de la Filiera 

Vinului și FIDA. DLC evaluează lunar conformitatea IFP cu criteriile de eligibilitate și oferă 

fonduri de cel mult 80% din capitalul normativ total al IFP. Cea mai mare parte a fondurilor 

pentru investiții este de până la 7 ani, dar acestea pot varia în funcție de program (FIDA – 5-8 

ani, PAC - 8 ani, Filiera Vinului - 10 ani). 

207.  Din cauza nerespectării criteriilor de eligibilitate, DLC acorda, la momentul interviului, 

fonduri numai la 4 bănci - Mobiasbancă, ProCredit Bank, Energbank și Comertbank. Cele mai 

mari 3 bănci - MAIB, Moldindconbank și Victoriabank - erau excluse din schemele de re-

creditare ale DLC datorită desemnării de către BNM a supravegherii speciale în băncile 

respective. Acest fapt a redus dramatic utilizarea fondurilor de re-finanțare. Cele mai mari 3 

bănci deţineau aproximativ 80% din proiectele de re-finanțare prin intermediul DLC. Cererea 

de fonduri de la OMF nu depășește 2-3%, având în vedere că doar 2 OMF beneficiază de 

resursele DLC. De asemenea, cererea de fonduri de investiții a scăzut în mod semnificativ, în 

timp ce cererea de capital circulant a crescut, reprezentând o reacție la încetinirea creşterii 

economice. 

2KR 

208. Iniţial, programul de quasi-leasing 2KR a fost finanțat din granturile Guvernului 

Japonez (GJ) acordate periodic, începând cu anul 2000. Prin acord cu GJ, banii colectați din 

primul an de funcționare au fost utilizaţi pentru procurarea de echipamente suplimentare, prin 

crearea unui fond de re-finanțare permanent, utilizat în aceleași condiții ca și granturile 

inițiale. Bugetul programului 2KR, finanțat din fondurile nerambursabile japoneze, la mijlocul 

anului 2016, era de cca. 158 milioane MDL. programul este administrat de Unitatea de 

Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Agricole (2KR), cu statut de 

organizație non-profit, creată de MADRM (ex-MAIA) și gestionată de un Consiliu (majoritate 

- reprezentanți MADRM) și director executiv, ambii numiți prin ordinul ministrului MADRM 

(ex-MAIA). Granturile au fost acordate pentru achiziționarea de utilaje agricole, aşa ca 

echipamente de irigare, tractoare, combine, etc. Din anul 2000, circa 5.000 de clienți au 

beneficiat de finanțare prin intermediul 2KR pentru a achiziționa cca. 7.500 unităţi noi de 

echipamente pentru agricultura primară, ceea ce reprezintă aproximativ 40% din toate 

utilajele agricole noi care funcționează în prezent în țară
102

. 

209. Echipamentele achiziționate prin intermediul 2KR erau mai ieftine decât în cazul 

achizițiilor directe, având în vedere că loturile mari de echipamente achiziționate din 

granturile japoneze permiteau 2KR o poziție bună de negociere cu furnizorii/dealerii de 

echipamente. Odată ce echipamentul este livrat, clienții trebuie să plătească un avans, care 

diferă în funcţie de tipul echipamentului. Pentru tractoare sau alte utilaje agricole, finanțate 

din fondurile nerambursabile japoneze, plata în avans este de 50% din prețul de vânzare către 

fermierii din Moldova, cu încă 25% în fiecare an, într-o perioadă de 2 ani. În prețul de 

vânzare, achitat de clienți, sunt incluse cheltuielile de transport în Moldova, taxele FOB și 

cele vamale (în caz că nu există scutiri), cheltuielile de training, de administrare, monitorizare 

post-vânzare, etc. (care constituie în total cca. 6-7% din prețul de vânzare). Abordarea s-a 

dovedit a avea succes în timp, astfel încât alți donatori au început să utilizeze 2KR pentru a 

acorda finanțare pentru agricultură în Moldova. De exemplu, în 2006, Comisia Europeană 

(CE) a finanțat echipamente de irigare la scară mică, cu un buget de 24,9 mil. MDL (40% 

plata în avans și 30% în tranșe egale succesive timp de 2 ani). Aceeași schemă este utilizată 

de către PNUD și UE într-un proiect de 0,4 milioane USD de finanțare a echipamentelor 

pentru biomasă. La fel și resursele Programului Compact al Fondului Provocările Mileniului 
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Moldova (actualmente, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova) – 4,6 milioane USD pentru 

implementarea Programului de Vânzări în Rate 2KR în Agricultura Performantă Irigată, în 

cadrul căruia, pe lângă echipamentele de irigare, producătorii agricoli pot achiziționa în rate și 

alte echipamente și utilaje agricole, care să sporească producția agricolă de valoare înaltă pe 

terenurile irigate. Beneficiarii plătesc un avans de 25% și apoi 3 tranşe egale anuale de 25%, 

cu condiţia ca suma totală să nu depășească echivalentul în MDL a 100 mii USD per 

beneficiar sau grup de beneficiari afiliați, fără nicio dobândă
103

. În contrast cu alţi donatori 

care au oferit resurse sub formă de granturi pentru 2KR, MCC Compact a oferit resursele sale 

sub formă de credit pe 10 ani, ce urmează a fi rambursat în totalitate către Ministerul 

Finanțelor până în luna august 2025. 

210. 2KR oferă echipamentul în leasing, fără a percepe vreo dobândă. Proprietatea asupra 

echipamentului trece la client când preţul integral al echipamentului a fost plătit. În plus față 

de procurarea echipamentului, 2KR furnizează şi alte servicii utile. Acestea includ consilierea 

cu privire la selectarea echipamentelor, training într-un centru specializat cu privire la modul 

de utilizare a echipamentelor, repararea și întreținerea echipamentelor de către dealerii 

autorizați. De asemenea, o parte importantă din echipament este scutit de TVA (și taxe 

vamale, după caz) și poate fi achitat din subvențiile de stat, spre deosebire de leasing. Cu toate 

acestea, având în vedere întârzierile mari în acordarea subvențiilor de stat (în cazul când 

acestea sunt utilizate pentru finanţarea echipamentului din 2KR), clienții trebuie, de obicei, să 

obțină credite bancare sau împrumuturi de la OMF pentru a achita plata în avans la 2KR, ceea 

ce, într-o anumită măsură, minimizează avantajele programului, inclusiv lipsa nevoii de 

garanții. 

Banca Europeană de Investiţii 

211. Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat 13 proiecte cu Republica Moldova de la 

începutul activității sale în țară, în 2007, în sumă totală de 586 milioane EUR, în vederea 

susținerii transportului și a infrastructurii de apă, agriculturii şi industriei alimentare, precum 

și a IMM
104

. O mare parte a împrumuturilor BEI au fost însoțite de granturi ale UE. Moldova 

este cel mai mare beneficiar al creditelor BEI pe cap de locuitor dintre țările Parteneriatului 

Estic. Angajamentele actuale ale BEI în Moldova sunt de 372,6 milioane EUR şi includ, în 

cea mai mare parte, proiecte de infrastructură publică și utilităţi (de reabilitare a drumurilor, 

apă şi canalizare, modernizare a rețelelor electrice, etc.). Activitățile pentru AF din Moldova 

se referă, în principal, la acordarea de linii de creditare pentru finanțarea sectorului 

agricol/privat, prin intermediul băncilor locale. Cel mai mare proiect este ”Livada 

Moldovei”, cu un buget de 120 milioane EUR, pentru sprijinul IMM și întreprinderilor micro 

din sectorul horticol. Acesta este conceput să sprijine activitățile din întregul lanț valoric al 

produselor alimentare, de la instruirea agricultorilor până la recoltare și producția de alimente. 

Acordul a fost semnat pe 31.07.2014, dar proiectul a început abia în a doua parte a anului 

2016, fiind tergiversat de instabilitatea politică și criza din sectorul bancar. Prin intermediul 

altor două proiecte în Moldova, BEI acordă linii de creditare în valoare de 20 milioane EUR 

fiecare pentru ProCredit Bank și Mobiasbancă, pentru finanțarea unor proiecte de dimensiuni 

mici și mijlocii realizate de IMM. În 2010, BEI a acordat Mobiasbancă un alt împrumut de 20 

milioane EUR, care a fost, de asemenea, utilizat pentru a sprijini proiectele IMM din RM. 

212. ”Filiera Vinului” (Programul de restructurare a sectorului vitivinicol), finanțat de BEI, 

a fost conceput pentru a aborda deficiențele structurale ale industriei moldoveneşti a vinului. 

În conformitate cu acordul de finanțare semnat în noiembrie 2010, BEI a acordat Republicii 

Moldova un împrumut de 75 milioane EUR. Acesta a devenit operaţional în ianuarie 2012 şi 

este programat să fie alocat până în decembrie 2017. Programul își propune să contribuie la 
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redresarea sectorului de producere a vinului şi a industriilor conexe din țară (ambalaj, etichete, 

plută, etc.), la promovarea vinurilor cu Denumire de Origine Protejată (DOP) și Indicație 

Geografică Protejată (IGP), la diversificarea piețelor prin asigurarea autenticității vinurilor 

produse. Acesta are 4 componente principale
105

: (i) Dezvoltarea întreprinderilor vinicole 

(modernizarea echipamentului şi a încăperilor, crearea noilor întreprinderi vinicole sau 

extinderea activităţilor celor existente); (ii) Dezvoltarea sectorului viticol (reabilitarea şi 

revitalizarea viilor vechi şi neproductive, introducerea noilor tehnologii de cultivare – irigarea 

prin picurare, sisteme de protecţie, şi modernizarea echipamentului viticol la nivelul 

gospodăriilor agricole); (iii) Dezvoltarea întreprinderilor din cadrul sectoarelor de suport 

(modernizarea echipamentului şi încăperilor); (iv) Laboratoare, instruire, educaţie şi 

securitatea alimentară. Programul este implementat și monitorizat de către Unitatea 

Consolidată de Implementare și Monitorizare a Programului de Restructurare a Sectorului 

Vitivinicol (UCIMPRSVV), creată de Guvern prin Hotărârea nr. 1005 din 26.10.2010. 

Creditele sunt acordate prin intermediul instituțiilor financiare participante (IFP); în timp ce 

leasingul de echipamente și utilaje aferente industriei vinului este implementat de 

UCIMPRSVV (la sfârșitul anului 2016, operațiunile de leasing erau implementate prin 2 

Instituții Partenere Specializate: Raiffeisen Leasing și Mobiasbancă). Tot la sfârșitul anului 

2016, erau doar 4 IFP în Program: Mobiasbancă, Energbank, ProCredit Bank şi Comerțbank. 

Alte 2 bănci (Moldindconbank şi Moldova-Agroindbank) au fost excluse temporar din 

Program (din momentul în care BNM a instituit supravegherea specială în aceste bănci). 

Clienţii pot beneficia de credite în valoare de până la 5 milioane EUR pentru a finanţa 

proiecte de investiţii în cadrul unei scheme de finanţare 50/50 (50% finanţare din partea BEI 

şi 50% contribuţia beneficiarului). Perioada maximă de finanţare este de 10 ani, cu o perioadă 

de graţie de până la 4 ani
106

.  

Uniunea Europeană 

213. UE oferea, la sfârșitul anului 2016, sprijin pentru Moldova, în primul rând prin 

intermediul Instrumentului European de Vecinătate pentru perioada 2014-2020. Alocările 

orientative pentru această perioadă variază de la 610 milioane EUR până la 746 milioane 

EUR. Sprijinul UE este condiționat, în primul rând, de adoptarea legislației orizontale pentru 

fiecare dintre sectoarele avute în vedere de către AA, precum și de progresele înregistrate în 

fiecare dintre cele 3 domenii de intervenție prioritare ale Cadrului Unic de Sprijin (CUS) 

pentru Moldova pentru 2014- 2017: (1) Reforma administrației publice; (2) Agricultură și 

dezvoltare rurală; (3) Reforma poliției și managementul frontierelor. Alocările financiare 

orientative stabilite în CUS pentru 2014-2017 variau de la 335 milioane EUR până la 410 

milioane EUR (alocările fiind divizate după cum urmează: reforma administrației publice - 

30%; agricultură și dezvoltare rurală - 30%, reforma poliției și managementul frontierelor - 20 

%; sprijin complementar - 20%, inclusiv dezvoltarea capacităților și consolidarea instituțiilor - 

15%, societatea civilă - 5%)
107

. Alocările sunt orientative, aşa cum valoarea lor finală depinde 

de necesitățile țării și progresele în punerea în aplicare a reformelor. De asemenea, Moldova 

beneficia de finanțare suplimentară prin intermediul măsurii speciale multi-statale 

"Programul-umbrelă". De exemplu, "Suportul pentru implementarea ZLSAC în Moldova" era 

finanțat prin intermediul măsurii speciale Programul-umbrelă 2014 în favoarea Georgiei și 

Moldovei. Acesta avea ca scop creșterea competitivității IMM din Moldova, dezvoltarea 

legislației naționale în conformitate cu standardele de calitate ale UE, promovarea 

oportunităților de export și de investiții. 

214. Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) 

Moldova este un program de sprijin bugetar al UE în valoare de 64 milioane EUR aprobat în 

2014, în cadrul CUS 2014-2017. Acesta constă din două componente: 1) Suportul bugetar în 
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valoare de 53 milioane EUR, menit să sprijine eforturile guvernului de punere în aplicare a 

politicilor agricole și de dezvoltare rurală, în principal, prin intermediul subvențiilor în 

agricultură (vor fi plătite în 3 tranșe până în 2018) și 2) Suportul complementar în valoare de 

11 milioane EUR (granturi pentru organizațiile societății civile și autoritățile locale implicate 

în activitățile de dezvoltare agricolă și rurală; consolidarea capacităților AIPA, consolidarea 

capacităților și consolidarea instituțională în domeniul îmbunătățirii competitivității sectorului 

agroalimentar). Pentru anul 2016, alocările ENPARD au fost de 380 milioane MDL (17 

milioane EUR). Acestea, dar și tranșele următoare din suportul bugetar (17 milioane EUR în 

2017  și 19 milioane EUR în 2018), sunt subiectul unor condiții: progrese satisfăcătoare în 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2014-2020; promovarea politicilor 

macroeconomice sănătoase; progrese satisfăcătoare în implementarea Strategiei de 

management a finanțelor publice; progrese satisfăcătoare în ceea ce privește disponibilitatea 

publică a informațiilor bugetare accesibile, în timp util, cuprinzătoare și corecte, etc. Din 

cauza fraudei bancare şi încetinirii reformelor în Moldova, UE a suspendat de asemenea 

finanţarea sa, inclusiv alocările ENPARD. . 

Creditul polonez 

215. În luna mai 2014, GM a semnat la Varșovia, un acord de împrumut cu Guvernul 

Poloniei pentru suma de 100 de milioane EUR pentru creșterea competitivității sectorului 

agricol al Moldovei, în condiții preferențiale ( pe termen de 25 de ani, cu 0,15% rata anuală a 

dobânzii și 5 ani perioada de grație). Acesta trebuia să fie un credit tehnic, ce urma să fie 

acordat beneficiarilor sub formă de echipament, bunuri şi servicii, din care minimum 60% - 

de origine poloneză. În conformitate cu acordul, 90 milioane EUR trebuiau să fie acordate 

pentru restructurarea sectorului agricol primar și 10 milioane EUR pentru modernizarea 

industriilor și a infrastructurii conexe. Cu toate acestea, chiar dacă perioada activă a expirat în 

august 2016, au fost aprobate doar 6 credite în sumă de mai puțin de 10 mil EUR
108

. 

Dificultățile au constat, în principal, în mecanismul de implementare. Iniţial, implementarea 

proiectului a fost încredinţată AIPA, pentru cele 90 milioane EUR destinate agriculturii (prin 

subordonata sa, Instituția Publică ”Unitatea de implementare a creditului de asistență acordat 

de Guvernul Republicii Polone” (UICAAGRP), creată prin HG nr.953 din 17.11.2014) şi 

Unităţii de Implementare a Grantului Japonez/UIGJ, pentru cele 10 milioane EUR destinate 

industriilor conexe, în timp ce monitorizarea urma să fie efectuată de MADRM (ex-MAIA) şi, 

corespunzător, MEI. Cu toate acestea, debursarea efectivă a creditului a întârziat din cauza 

aprobării îndelungate a manualului operaţional, disputelor dintre MADRM, MEI şi MF 

referitoare la mărimea ratei dobânzii şi aspectelor practice de implementare. Conform MF, 

UICAAGRP crea riscuri serioase pentru stat, aşa cum nu avea capacităţi adecvate de 

management a creditului (experienţă, capacităţi instituţionale, de management a riscurilor și 

monitorizare)
109

. În aceste condiţii, Ministerul Finanţelor a refuzat, pentru o lungă perioadă, 

să aprobe finanțarea finală a proiectelor din creditul polonez, acordat  cu garanție de stat. În 

afară de aceasta, au existat întârzieri legate de  schimbările frecvente ale guvernelor. După 

aproape 2 ani de modificări succesive ale mecanismului de implementare, condițiilor de 

finanțare și alte întârzieri, GM a decis, prin Hotărîrea nr.841 din 07 iulie 2016, că creditul 

polonez va fi implementat de către DLC (MF) prin intermediul instituţiilor financiare 

participante (băncilor). Două luni mai târziu, GM lichidează UICAAGRP (Hotărîrea 

nr.1026/2016). Un manual operațional pentru implementarea creditului polonez a fost elaborat 

de către Ministerul Finanțelor și aprobat de către GM (Hotărîrea nr.1133 din 12.10.2016). 

Acesta stabilește condițiile de finanțare din proiectul respectiv, printre care: activitățile 

finanțate, condițiile și criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, criteriile de eligibilitate 

pentru instituțiile financiare participante (bănci). GM urmează să semneze un nou acord cu 
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guvernul Poloniei, în locul celui expirat, însă din cauza valorificării slabe a banilor, suma ar 

putea fi redusă la jumătate
110

.  

 

5.4 Concluzii 

216. Facilitarea AF este printre obiectivele principalelor documente de politici ale țării. Cu 

toate acestea, impactul acțiunilor prevăzute de multe ori este dificil de evaluat, fie pentru că 

nu există indicatori de impact cuantificabili stabiliţi, fie pentru că acțiunile respective sunt 

definite foarte vag și se referă, în principal, la modificarea cadrului de reglementare, fără 

acțiuni practice și impact comensurabil. Strategiile și planurile existente se concentrează 

asupra activităților și proceselor, mai degrabă decât pe rezultate. 

217. De asemenea, progresul înregistrat în implementarea multor acțiuni este foarte lent, iar 

gradul de realizare al acțiunilor prevăzute este foarte scăzut. Spre exemplu, la situația din 

decembrie 2016, din cele 4 obiective specifice intermediare stabilite pentru AF în Strategia 

Moldova 2020, doar unul a fost atins, însă în lipsa măsurilor pro-active în planurile succesive 

și progresul lor lent, meritul acțiunilor de politici guvernamentale este greu de susţinut. De 

asemenea, doar ceva mai mult de jumătate din acțiunile prevăzute în FPAC pentru 

îmbunătățirea AF au fost realizate până la sfârșitul anului 2016, ceea ce face ca majoritatea 

progreselor minuscule, înregistrate până în prezent în AF, să fie meritul evoluţiei pieței, mai 

degrabă decât cel al acțiunilor de politici puse în aplicare. Aceasta cu atât mai mult, cu cât 

majoritatea acțiunilor FPAC au un caracter imaterial, în timp ce unele dintre acţiunile 

"realizate" sunt doar proiecte de legi care încă așteaptă aprobarea. Nu există un sistem adecvat 

de monitorizare și măsurare a impactului, și aparent, monitorizarea efectivă a rezultatelor 

activităților desfășurate în cadrul strategiilor și planurilor existente este limitată. 

218. O mare parte din reformele în AF, în special cele pentru asigurarea stabilității în 

sectorul financiar, rezultă din recomandările partenerilor de dezvoltare, mai ales, ca urmare a 

misiunii FMI/BM FSAP din 2014. Numai după aproximativ 1,5 ani de la formularea lor, din 

cauza instabilităţi politice, aceste recomandări au fost incluse într-o foaie de parcurs 

guvernamentală și implementarea acestora a început. De asemenea, reformele din sectorul 

financiar au fost impulsionate de condițiile puse de către majoritatea partenerilor de 

dezvoltare, care au prevăzut reluarea finanțării externe numai după înregistrarea progreselor 

clare în atingerea stabilității sectorului financiar. Reformele din sectorul financiar, 

determinate de FSAP, au fost realizate în cea mai mare parte, însă noul acord cu FMI 

reliefează o nouă agendă de reforme în sectorul financiar, menită să asigure stabilitatea 

financiară pe termen lung prin îmbunătăţirea situaţiei instituţiilor financiare, perfecţionarea 

mediului regulator şi de supraveghere. Cu toate acestea, eficiența lor va depinde de calitatea 

aplicării noilor modificări legislative. În plus, efectul reformelor din sectorul financiar este 

direct legat de progresul în reformarea sistemului judiciar. 

219. Eforturile BNM au fost direcționate, în principal, spre îmbunătățirea guvernării 

corporative în bănci și asigurarea transparenței structurilor lor de proprietate. În pofida 

modificărilor legislative și de reglementare semnificative, există în continuare provocări 

majore în atingerea unei transparențe veritabile a structurilor de proprietate şi a unei guvernări 

corporative mai bune în cele mai multe dintre bănci. Băncile folosesc parcelarea acțiunilor în 

cote sub limitele stabilite pentru a evita aprobarea prealabilă din partea BNM, în timp ce 

beneficiarii efectivi finali ai multor bănci nu sunt încă cunoscuţi, aşa cum aceştia sunt 

persoane fizice străine, și autoritatea de reglementare nu dispune de instrumente eficiente 

pentru a verifica identitatea lor. După o serie de îmbunătățiri legislative, BNM se va concentra 

pe punerea în aplicare a acestora. Procesul a început cu două dintre cele mai mari bănci, cote 
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mari din capitalul cărora fiind anulate ca urmare a încălcării reglementărilor referitoare la 

transparenţa acţionarilor. În schimb, au fost emise noi acțiuni, în conformitate cu modificările 

legislative nou adoptate. Cu toate acestea, progresul va depinde de determinarea BNM în 

implementarea reformelor, precum și de voința politică de a adopta și pune în aplicare întregul 

program de reforme convenit. 

220. Reformele implementate prevăd, de asemenea, înăsprirea prevederilor privind 

expunerile la riscul valutar, precum și standarde mai stricte de clasificare a creditelor, pentru a 

combate riscurile de concentrare din expunerile mari și afilieri, precum și creditarea 

companiilor imateriale. Aparent, acestea nu au avut un impact negativ asupra AF, aşa cum au 

fost stabilite prevederi speciale pentru IMM și întreprinderile "vii", în timp ce limitarea 

expunerii la fluctuațiile cursului de schimb a contribuit la evitarea unor situații periculoase 

după deprecierea bruscă a MDL. În același timp, există încă provocări pentru BNM în lupta 

cu creditarea virtuală către companiile înregistrate în străinătate. În scopul de a pregăti băncile 

pentru trecerea la normele Basel III, BNM a înăsprit cerințele privind suficiența capitalului 

pentru bănci încă în 2012. Acest lucru pare să fi avut un impact pozitiv asupra gradului de 

pregătire al băncilor de a corespunde noilor standarde prudențiale. 

221. Subvențiile de stat pentru sectorul agricol trec, de asemenea, printr-un proces de 

reformă menit să le crească eficiența. O nouă lege cu privire la principiile de subvenționare a 

producătorilor agricoli prevede crearea Fondului Național pentru Agricultură și Dezvoltare 

Rurală (FNDAMR) pentru a sprijini subvenționarea și finanțarea măsurilor prioritare ale 

Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Agricolă şi Rurală 2014-2020. FNDAMR va fi format 

din alocații bugetare (nu mai puțin de 2% din veniturile anuale ale bugetului de stat) și fonduri 

de la donatori. Previzibilitatea și continuitatea politicilor de stat în subvenționare sunt 

asigurate prin stabilirea măsurilor concrete de sprijin de stat pentru o perioadă de 5 ani 

(Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului 

Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, adoptat prin HG nr. 455 din 

21.06.2017). Un Consiliu de Supraveghere va supraveghea și monitoriza eficiența subvențiilor 

de stat alocate de către Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură, în timp ce anumite 

categorii de beneficiari (din sectoarele strategice) ar putea beneficia de subvenții majorate. 

222. Stabilitatea sectorului financiar a fost subminată de lipsa unui organism viabil de 

prevenire a crizelor şi coordonare. CNSF, înființat în 2010 pentru acest scop, s-a dovedit 

ineficient atât în prevenirea, cât și în soluționarea crizei bancare din 2014 și necesita 

reformare cardinală. În toamna anului 2016, Guvernul a aprobat reformarea componenţei 

CNSF, excluzând membrii cu afiliere politică clară. Cu toate acestea, pentru ca CNSF să 

devină o structură eficientă, mai este nevoie de consolidarea capacităţilor şi construirea unor 

canale eficiente de comunicare şi coordonare între instituţiile relevante membre. 

223. Mai multe tentative de a îmbunătăți AF pentru agricultură din partea MADRM, prin 

promovarea unei legi cu privire la creditul agricol și de stabilire a unui fond de garantare 

pentru creditele agricole, precum și inițiative din partea MEI pentru sprijinirea IMM 

productive din mediul rural, nu s-au materializat din cauza constrângerilor financiare și a 

lipsei de argumentare și elaborare suficientă a soluțiilor. De asemenea, există o inițiativă 

pentru punerea în aplicare a standardelor internaționale de evaluare și supraveghere a 

activităților de evaluare, inclusiv evaluarea gajurilor, care nu a reușit, de asemenea, să se 

materializeze până în prezent, din cauza constrângerilor financiare și a dezacordului între 

părțile implicate. Acest lucru ar avea, teoretic, potențialul de a îmbunătăți calitatea evaluării 

gajurilor, prin încredinţarea evaluării către evaluatorii calificați și introducerea controlului și 

supravegherii asupra evaluării. Introducerea certificatelor de depozit pentru cereale în 2006 nu 

a avut un impact pozitiv asupra AF, date fiind deficienţele cadrului de aplicare a legilor/altor 

acte normative pentru bunurile mobile, comportamentul netransparent al întreprinderilor și 

gradul redus de cunoaștere și de stimulare în utilizarea acestui instrument. 
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224. O altă inițiativă care ar fi putut avea un impact semnificativ asupra îmbunătăţirii 

accesului la finanțare accesibilă și ieftină pentru companiile agricole - creditul polonez de 100 

milioane EUR - nu s-a materializat precum a fost agreat inițial din cauza mecanismului prost 

conceput de implementare. După 2 ani de modificări succesive ale conceptului și 

mecanismului de punere în aplicare, proiectul a fost transmis DLC pentru a fi implementat 

prin intermediul băncilor selectate. Cu toate acestea, costurile pentru debitori vor crește 

inevitabil, în acest caz, diminuând atractivitatea creditului. La fel, s-ar putea ca și suma totală 

a creditului să fie redusă până la 50 milioane EUR. 

225. Lipsa progresului în reformarea sistemului judiciar reprezintă o constrângere serioasă 

pentru punerea în aplicare a multor reforme, inclusiv cele care ar facilita un mai bun AF. 

Nivelul corupției în sistemul judiciar este perceput ca fiind extrem de înalt, în timp ce 

participanții de pe piață se plâng de absența unei aplicări imparțiale și previzibile a legii. 

Acest fapt determină creditorii să fie mai selectivi și mai conservatori în acceptarea și 

evaluarea garanțiilor, afectează eficiența reglementării şi supravegherii bancare. În pofida 

faptului, că competenţele autorităților de reglementare au fost în mare parte restabilite și 

consolidate, riscurile persistă atât timp, cât sistemul judiciar rămâne vulnerabil la corupție, la 

interese versate politice și de grup. 

226. În anul 2016, Parlamentul a adoptat 2 pachete de legi menite să consolideze 

competențele BNM în problema netransparenței acționarilor și calităţii guvernării corporative 

în bănci. Acestea permit intervenția timpurie a autorităţii de reglementare și o mai bună 

supraveghere a acționarilor, mai multe posibilități de a interveni în cazul unor acțiuni 

concertate deghizate și motive de a refuza achiziționarea de acțiuni bancare de către 

cumpărătorii neoneşti. Cu toate că majoritatea reformelor condiţionate de semnarea acordului 

cu FMI au fost implementate până pe 31.07.2016, sunt necesare în continuare mai multe 

acţiuni de reformă pentru asigurarea stabilităţii financiare pe termen lung a ţării. Acestea sunt 

ghidate de înţelegerile pe 3 ani recent semnate cu FMI. Succesul în asigurarea stabilităţii 

financiare va depinde, de asemenea, de eficienţa implementării reformelor nou-adoptate. 

227. BNM a început să implementeze abordarea standard a riscului de credit, de piață și 

operațional din Basel III, în conformitate cu angajamentele AA. Punerea în aplicare este 

planificată să dureze până în 2019. Pe baza evaluării generale a impactului, BNM a ajuns la 

concluzia că, în general, sectorul bancar din Moldova este pregătit pentru standardele Basel 

III, cu toate că respectarea noilor norme poate necesita capital suplimentar și creşte presiunea 

asupra guvernării interne a băncilor. În conformitate cu standardele Basel III, BNM a elaborat 

o nouă Lege cu privire la activitatea băncilor și este în proces de elaborare/aprobare a cadrului 

secundar pentru aplicarea noii Legi. Normele Basel III au potențialul să influenţeze pozitiv 

stabilitatea financiară a sectorului, cu toate că AF ar putea fi limitat de cerinţele mai dure 

referitoare la capital şi lichiditate pentru bănci, ale noilor reglementări. 

228. Sectoarele de microfinanțare și leasing sunt, de asemenea, în așteptarea unor modificări 

legislative. CNPF a elaborat un nou proiect de lege cu privire la organizațiile de creditare 

nebancare (OCNB), care va înlocui Legea OMF și care prevede reglementarea lor prudențială 

și supravegherea mai strictă. Deși acestea nu vor impune constrângeri semnificative pentru 

OMF, unele prevederi (mai ales cele referitoare la rata minimă de suficiență a capitalului, taxa 

de supraveghere și interdicția de a contracta împrumuturi de la persoanele fizice (non-

acționari și acționari cu cote  <5%), au potențialul să elimine OMF mici și medii de pe piață, 

precum și să ducă la scumpirea produselor de împrumut. Există, de asemenea, un proiect de 

amendamente la Legea leasingului care prevede reglementarea și supravegherea sectorului de 

către CNPF. Atât proiectul de lege cu privire la OCNB, cât și modificările la Legea 

leasingului aşteaptă aprobarea din 2012. Pentru sectorul AEÎ, schimbările majore vizează 

instituirea unui Fond de Garantare a Economiilor, posibilitatea pentru AEÎ de a presta servicii 

noi, dreptul CNPF de a institui administrarea specială în AEÎ, reglementarea activităţilor de 

control intern şi management al riscurilor în AEÎ şi dreptul de delegare a anumitor competenţe 

de supraveghere a CNPF către Asociaţia centrală a AEÎ. 
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229. Ca parte a angajamentelor AA, CNPF a elaborat un proiect de lege privind fondurile 

facultative de pensii. Acesta, de asemenea, nu a fost aprobat de Parlament până în prezent. 

Teoretic, fondurile de pensii pot avea un impact potențial înalt asupra furnizării de fonduri 

mai ieftine şi cu termene de scadenţă mai lungi pentru bănci; cu toate acestea, având în vedere 

capacitatea limitată de economisire și cunoștințele reduse din partea populației în utilizarea 

acestora, fondurile facultative de pensii reprezintă, mai degrabă,  o soluție  pe termen lung. 

Proiectul de lege cu privire la fondurile cu capital de risc (FCR), elaborat de MEI, reprezintă o 

altă acțiune de reformă, care rezultă din angajamentele AA. Cea mai mare constrângere pentru 

apariția FCR în Moldova, însă, nu pare să fie lipsa unei legi dedicate, ci condițiile complexe și 

greoaie pentru activitatea de afaceri, posibilitățile limitate pentru intrarea și lichidarea 

investițiilor, care creează puţine stimulente pentru capitalul de risc potențial, precum și lipsa 

sistemelor interne de investitori instituționali pentru a stimula dezvoltarea acestei piețe. 

Absența unei piețe de capital cu adevărat funcțională împiedică, de asemenea, apariția 

capitalului de risc în Moldova. 

230. Legea adoptată recent cu privire la IMM prevede crearea unui Consiliu Consultativ 

pentru IMM-uri, caracterul consultativ pentru controalele de stat în IMM-uri în primii 3 ani, 

dreptul IMM-urilor de a deduce cheltuielile pentru instruire și formarea profesională continuă 

din baza fiscală. Legea garantează, de asemenea, o cotă minimă din totalul contractelor de 

achiziții publice pentru IMM-uri, prevede un cadru general de facilitare a AF pentru IMM-uri, 

inclusiv referitor la investițiile capitalurilor de risc. Noua Lege cu privire la IMM-uri 

introduce, de asemenea, educația antreprenorială la toate nivelurile de învățământ, începând 

cu învățământul primar, și legiferează funcționarea FGC ca subdiviziune a ODIMM. În 

același timp, Legea permite FGC al ODIMM să încheie acorduri doar cu băncile, excluzând 

astfel OMF și AEÎ din schemele de garantare ale FGC. 

231. Din cauza vulnerabilității modelului de creștere economică, Moldova se bazează foarte 

mult pe asistența din partea donatorilor externi. Cu toate acestea, după 2014, asistența pentru 

dezvoltare a scăzut brusc (cu 27% în 2015 şi probabil chiar mai mult în 2016). Ca pondere în 

PIB, asistenţa oficială pentru dezvoltare s-a redus de la 8,25% în 2012 până la 5,68% în 2015. 

Suportul bugetar a fost sistat complet în 2015 şi 2016. Agenda pro-reformă, care a culminat în 

iunie 2014 cu semnarea AA cu UE, a fost deviată la scurt timp de tulburările politice, 

încetinirea reformelor și furtul din sectorul bancar. Din 2015, majoritatea partenerilor de 

dezvoltare au oprit/limitat finanțarea și au condiționat reluarea acesteia de relansarea 

reformelor și abordarea riscurilor în sectorul financiar.  

232. Multe acțiuni de asistență din partea donatorilor externi au fost compromise de 

guvernanța și controlul corupției slăbite, de frauda bancară de proporţie, în timp ce 

instabilitatea politică a dus la întârzieri în deciziile de politici. În consecinţă, majoritatea 

donatorilor şi-au regândit strategiile pentru Moldova. Suportul bugetar a fost oprit complet. 

Acordarea de fonduri către instituțiile financiare a fost limitată, în principal, la cele 2 

sucursale ale băncilor străine și câteva OMF/companii de leasing cu capital străin. În schimb 

banii au fost redirecţionaţi, în cea mai mare parte, către proiectele de infrastructură publică, 

finanțarea directă a sectorului privat sau reforma mediului de afaceri, pentru a sprijini 

creșterea companiilor. Un sprijin substanțial este oferit sub formă de asistență tehnică în 

vederea îmbunătățirii sistemului de plăți și infrastructurii financiare, guvernării corporative, 

consolidării competențelor și abilităților BNM și CNPF de a reglementa și supraveghea 

piețele respective. 

233. Eforturile partenerilor de dezvoltare abordează unele dintre constrângerile în AF 

identificate în acest Studiu. Acestea vizează sprijinirea reformelor structurale, abordarea 

deficiențelor cadrului de reglementare a afacerilor, creșterea competitivității în agricultură și 

dezvoltarea rurală, prin suport de proiecte şi bugetar direct, consolidarea în continuare a 

sectorului financiar, prin abordarea aspectelor slabe de reglementare și de aplicare a acesteia, 

precum și prin abordarea celor mai multe dintre constrângerile infrastructurii financiare: 

funcționarea BIC și FGC al ODIMM, sistemul de plăți și înregistrare a valorilor mobiliare, 
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drepturile creditorilor și regimul de insolvabilitate, FGDSB și sistemul de soluționare a 

crizelor bancare. Totodată, nu pare să existe o coordonare suficientă între diferiți donatori în 

acordarea de asistență pentru punerea în aplicare a agendei vaste de reforme, inclusiv în 

domeniul facilitării AF. Unele dintre activitățile donatorilor ar putea, totuși, să se suprapună, 

altele, din perspectivă sectorială, sunt prea atomizate și nu permit valorificarea potențialului 

sinergiei pentru amplificarea efectului final. Voința politică, autoritatea și inițiativa la nivel de 

țară s-au dovedit, de multe ori, insuficiente pentru a avansa în agenda de reforme. O proporție 

semnificativă a asistenței continuă să fie motivată de ofertă. În astfel de circumstanțe, rolul de 

coordonare, între diverși donatori, crește.  

234. Majoritatea donatorilor par să prefere să își creeze propriile Unităţi de Implementare a 

Proiectelor (UIP). În afară de o coordonare mai puţin eficientă a diferitor programe de 

asistență pentru dezvoltare, acest fapt poate să nu stimuleze dezvoltarea durabilă a 

capacităților interne ale țării (sistemele, procesele și instituțiile) și poate să ducă la utilizarea 

mai puţin eficientă a fondurilor de asistență disponibile. După cum arată raportul Cancelariei 

de Stat cu privire la asistenţa externă oficială pentru dezvoltare (AOD) în 2015, donatorii, în 

cea mai mare parte, utilizează UIP proprii pentru acordarea asistenţei referitoare la proiectele 

de investiţii, evitând sistemele naţionale de management financiar şi achiziţii. Aceasta a 

cauzat o discrepanţă de 39% dintre cifra AOD raportată de donatori pentru anul 2015 (331,6 

milioane EUR) şi cea raportată de MF (202 milioane EUR), explicată de costurile de 

tranzacţionare suportate de donatori pentru livrarea AOD. De asemenea, raportul indică 

asupra slăbirii capacităţilor instituţiilor naţionale ca urmare a utilizării UIP proprii de către 

donatori, dificil de coordonat, monitorizat şi evaluat eficienţa acestora
111

. În același timp, 

mecanismele aprobate de implementare  a ”proiectului polonez” la nivel guvernamental s-au 

dovedit a fi ineficiente, ceea ce a împiedicat valorificarea rapidă a 90 milioane EUR din 

creditul polonez pentru sectorul agricol, cu impact potențial înalt pentru îmbunătățirea AF în 

agricultură. 

  

                                                 
111 Raport anual 2015 cu privire la asistența externă acordată Republicii Moldova, Cancelaria de Stat a RM. 
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6 CONCLUZII/SUMARUL CONSTRÂNGERILOR 

 

235.  Accesul la finanţare (AF) reprezintă rezultatul unei interacţiuni complexe a diferitor 

factori  endogeni şi exogeni în raport cu sectorul financiar, a tipului potrivit de infrastructură 

financiară, şi a unui cadru legal şi regulator sănătos. Extinderea AF prin influenţarea factorilor 

de natură endogenă presupune o strategie cu două direcţii: (i) crearea şi perfecţionarea 

diferitor elemente ale infrastructurii financiare, aşa ca birourile de credit, sistemele de plată şi 

înregistrare a valorilor mobiliare, mecanismele de garantare a depozitelor şi creditelor, 

registrele gajului, aranjamentele de soluţionare a crizelor, dar şi crearea unui cadru legal şi 

regulator care să permită funcţionarea eficientă a pieţelor financiare şi a diferitor elemente de 

infrastructură financiară şi (ii) abordarea însăşi a diferitor instituţii financiare (bănci, 

organizaţii de microfinanţare, leasing, etc.) şi dezvoltarea capacităţilor şi practicilor în cadrul 

acestora. La rândul lor, factorii de natură exogenă influenţează accesul la finanţare prin 

intermediul condiţiilor macroeconomice din ţară, în care operează businessul şi instituţiile 

financiare; climatului investiţional şi de afaceri, ce determină intensitatea activităţii 

economice şi dezvoltarea întreprinderilor; nivelul de integrare economică, ce influenţează 

dezvoltarea regională echilibrată, disponibilitatea infrastructurii şi eficienţa instituţiilor; 

calitatea justiţiei ce determină aplicarea eficientă a legilor. Nu în ultimul rând, AF este 

influenţat de viteza şi calitatea reformelor menite să aducă în ordine toate elementele 

menționate și interacțiunea dintre acestea. Tabelul de mai jos face un sumar al principalelor 

constrângeri în AF, discutate în acest Studiu. 

 

Elementele AF Constrângerile 

Partea de cerere 

Sectorul  
privat 

 Creșterea economică volatilă și lentă din cauza mediului macroeconomic instabil, expunerii 
frecvente la șocurile externe (prin dependența mare de importuri și remitențe, diversificarea 
redusă a exporturilor, barierele comerciale în principala țară de export - Rusia), ceea ce duce 
la scăderea veniturilor/câștigurilor. 

 Competitivitatea redusă a produselor locale, capacităţile de producţie restrânse şi în 
stagnare.  

 Dependenţa mare de consumul privat, alimentat de remitenţele în scădere.  

 Deficienţele din mediul de afaceri (corupţia, justiţia ineficientă, instabilitatea politică şi a 
politicilor economice, instituţiile birocratice/ineficiente, cadrul de reglementare împovărător 
și care crește costurile companiilor, etc.).  

 Rata înaltă a economiei neoficiale, care distorsionează competiţia, diminuează 
veniturile/câştigurile agenţilor economici ce activează legal şi limitează expansiunea 
produselor financiare/de creditare. 

 Mediul de afaceri nefavorabil pentru IMM: businessul mic nu creşte din cauza preluărilor 
de afaceri, protecţiei slabe a investiţiilor şi a aplicării deficiente a legii. 

 Afluxul limitat de ISD din cauza climatului investiţional neatractiv şi lipsei acţiunilor pro-
active.   

 Intensitatea scăzută a activităţilor economice în regiuni, care reduce stimulentele 
creditorilor de a-şi extinde aria geografică a serviciilor. Nivelul jos de integrare economică a 
localităţilor ţării. 

 Planificarea dificilă pe termen lung şi mediu din cauza mediului macroeconomic volatil şi 
şocurilor frecvente.  

 Deficitul de firme “bancabile” din cauza tendinţei de a activa “în umbră”, abilităţilor 
limitate de management financiar şi de planificare, calităţii proaste a rapoartelor financiare. 

 Integrarea limitată în lanţurile valorice (LV) şi conştientizarea joasă a beneficiilor colaborării 
în cadrul acestora; legăturile insuficiente cu companiile străine. 

 Disponibilitatea insuficientă a serviciilor de suport pentru businessul mediu, suportul redus 
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pentru integrarea în lanțurile valorice din partea structurilor instituţionale pentru promovarea 
ISD şi dezvoltarea IMM. 

 Ratele înalte ale dobânzii în comparaţie cu profitul câştigat, care împiedică companiile să 
crească cererea pentru finanțare, să facă investiţii şi să-şi extindă activităţile de afaceri.  

 Volatilitatea înaltă a veniturilor şi profiturilor în agricultură. Profiturile companiilor agricole 
sunt mai volatile şi imprevizibile, deşi mai înalte comparativ cu restul economiei.  

 Lipsa unei pieţe funciare eficiente, inclusiv preţurile joase pentru terenurile agricole, care 
restrânge  calitatea de gaj a pământului. 

 Pieţele secundare nelichide pentru o parte mare din echipamentul, utilajul şi alte bunuri pe 
care companiile le pot oferi în gaj pentru a obţine finanţare.  

Partea de ofertă 

Sectorul 
bancar 

 Nivelul de intermediere bancară limitat, din cauza lipsei de încredere în bănci, activităţii 
economice slabe şi stadiului rudimentar de dezvoltare a sectorului bancar. 

 Ratele înalte ale dobânzii pentru valorile mobiliare de stat şi cursul valutar extrem de 
fluctuant permit băncilor să câştige profituri substanţiale şi le creează puţine stimulente să 
majoreze creditarea pentru a satisface necesităţile businessului mai mic, să dezvolte produse 
financiare sau să îmbunătăţească practicile de creditare.  

 Concentrarea înaltă a sectorului bancar determină un comportament ultra-conservativ al 
celor mai mari bănci, limitează concurența, exclude companiile mici şi micro din aria de 
interes a băncilor și ridică riscuri substanțiale pentru stabilitatea sectorului financiar. 

 Investițiile străine directe strategice reduse în sectorul bancar limitează concurența, 
implementarea noilor tehnologii şi expertizei avansate, produselor și practicilor de creditare și 
bancare sănătoase. 

 Transparența scăzută a proprietăţii în bănci și practicile de guvernare corporativă proaste, 
care creează riscuri substanțiale pentru sectorul financiar și subminează încrederea 
potențialilor investitori, deponenţi şi creditorii din afara țării. 

  Excluderea, de către donatori, a celor mai mari bănci din programele lor de finanțare, ceea 
ce a limitat accesul la de finanțare pentru cca 80% din debitorii băncilor. 

 Practicile de evaluare a gajului și de creditare bazate pe un nivel înalt sau foarte înalt al 
raportului dintre valoarea gajului și credit. Din cauza mizei ridicate a băncilor pe gaj, 
practicilor de evaluare neclare, clienții nu pot planifica finanțarea și suportă costuri înalte 
pentru evaluarea și înregistrarea gajurilor. 

 Băncile evită riscurile, în loc să gestioneze riscurile pentru a maximiza profiturile. Acest fapt 
se datorează atât reglementărilor rigide, cât și practicilor inadecvate de evaluare a riscurilor. 

 Utilizarea minimă a măsurătorilor de risc cuantificate și analiza limitată a debitorilor față de 
concurenți din lanțurile valorice. Drept urmare, băncile de multe ori supraestimează riscurile, 
folosind scenariile cele mai pesimiste, sumând riscurile independente și eşuând să calculeze 
factorii de atenuare a riscurilor. 

 Băncile sunt limitate în capacitatea lor de a acorda împrumuturi pe termen lung, de 
reglementări și deficitul de resurse pe termen lung. Cele mai multe depozite (86%) sunt pe 
termen scurt (până la 1 an). Baza îngustă a investitorilor instituționali și piața de capital şi de 
asigurare insuficient dezvoltate limitează disponibilitatea resurselor pe termen lung. 

 Volatilitatea condițiilor macroeconomice, neîncrederea în bănci și plafonul mic de 
garantare a depozitelor de către FGDSB (6.000/20.000 MDL), de asemenea, descurajează 
plasamentele pe termen lung în bănci din partea populației și a companiilor. 

 Procedurile complexe și de lungă durată de acordare a creditelor și cultura joasă de 
deservire a clienţilor de către bănci. Utilizarea limitată a registrelor electronice și a 
semnăturilor digitale în înregistrarea creditelor și gajurilor. 

 Rata înaltă a creditelor neperformante  crește costurile de finanțare și reduce eficiența 
operațională a băncilor, limitând  expansiunea creditelor. 

 Supraestimarea riscurilor agricole de către bănci și utilizarea tehnicilor de evaluare și de 
atenuare inadecvate a riscurilor sunt însoțite de lipsa sau dezvoltarea insuficientă a 
instrumentelor de facilitare (scheme de garantare a creditelor, certificate de depozit, 
certificate de recoltă, etc.). 
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Sectorul de 
microfinanţare  

 Înclinaţia spre creditele de consum și ipotecare a sectorului OMF, determinată de riscul mai 
mare perceput în privinţa creditării businessului și executarea mai uşoară a drepturilor de 
creditor în privința persoanelor fizice. 

 Concentrația înaltă a creditelor pentru afaceri în câteva OMF mari. 

 OMF și AEÎ sunt limitate în capacitatea lor de a oferi o gamă mai completă de servicii 
pentru clienții lor. În același timp, AEÎ au abilităţi mai slabe de gestionare a riscurilor, de 
creditare și expertiză, instrumente și posibilități mai limitate de atenuare a riscurilor. 

 OMF și AEÎ sunt mai limitate decât băncile în capacitatea lor de a oferi finanțare pe termen 
lung pentru afaceri. OMF nu au dreptul să colecteze depozite și nu au cerințe de capital. 
Majoritatea depozitelor colectate de AEÎ sunt pe termen scurt (68% până la 1 an). Din cauza 
riscului ridicat de țară, fondurile împrumutate de la IFI sunt, de obicei până la 3-5 ani. 

 Creditele OMF şi AEÎ sunt mai scumpe (cu 30-50%) decât cele ale băncilor. Acest lucru este 
determinat de costurile administrative şi operaţionale mai înalte, precum şi de resursele mai 
scumpe. 

 În cazul OMF, cele mai multe resurse sunt în valută străină, ceea ce plasează costuri 
adiţionale semnificative asupra clienţilor, din cauza volatilităţii înalte a cursului de schimb.  

Sectorul de 
leasing 

 88% din leasing este concentrat în autovehicule. Expansiunea pe alte pieţe este limitată 
primordial de lipsa unor pieţe secundare lichide.  

 Ca şi în cazul sectoarelor bancare şi de microfinanţare, leasingul este predominant pe 
termen scurt (până la 3 ani) și mediu (3-5 ani) din cauza lipsei resurselor pe termen lung.  

 Acoperirea regională este foarte joasă, 75% din portofoliul de leasing este concentrate în 
Chişinău, datorită cererii mai mari şi apropierii de pieţele secundare active.  

 Lipsa resurselor la costuri joase şi prevalenţa finanţării în valută străină fac ca leasingul să 
fie o alternativă de finanţare scumpă pentru business comparativ cu creditarea bancară.  

 Regimul nefavorabil al TVA pentru leasingul mașinilor, utilajelor și echipamentelor în 
comparație cu alte forme de creditare.  

 Regimul TVA pentru activele procurate în leasing este mai puţin favorabil decât cel pentru 
activele procurate din liniile de creditare concesionale ale băncilor, ceea ce face ca achiziţia 
aceluiaşi bun în condiţii de leasing să fie iraţională din punct de vedere economic.  

 Legea subvenţionării nu creează condiţii egale pentru companiile de leasing în comparaţie 
cu alţi creditori. Clienţii care achiziţionează echipament în leasing  pot solicita subvenţii de 
stat doar la sfârșitul contractului de leasing. 

 Regimul de deducere a provizioanelor din baza fiscală, de asemenea, nu plasează 
companiile de leasing pe picior egal de competitivitate cu alte instituţii de credit. Acestea sunt 
limitate în posibilitatea de a deduce provizioanele în scopuri fiscal la 5% din soldul mediu 
anual al portofoliului de leasing.  

 Exercitarea dreptului de reposesie este complexă şi de lungă durată. Titlurile executorii pot 
fi contestate formal în instanţele de judecată, ceea ce face ca reposesia activelor oferite în 
leasing să fie de durată şi să crească pierderile suportate de locator. Pentru a preveni astfel de 
pierderi, locatorii solicită plăţi mai mari în avans, ceea ce reduce din atractivitatea leasingului.    

Cadrul regulator şi infrastructura financiară 

Cadrul 
regulator 

 Cadrul legislativ și de reglementare a sectoarelor bancar și nebancar este în proces de 
schimbări semnificative, cele mai multe dintre ele pentru asigurarea stabilității acestora. 
Rămân preocupări în legătură cu aplicarea eficientă a reglementărilor îmbunătățite, având în 
vedere lipsa de progrese în reformarea justiţiei, lupta contra corupției și, aparent, interesele 
politice și de grup versate la nivel înalt. 

 Băncile nu utilizează activ reglementările simplificate ale BNM în privinţa creditelor fără gaj 
din cauza condiţiilor de afaceri mai proaste şi a celor de provizionare mai stricte.  

 Unele dintre modificările cadrului de reglementare au fost reacții tardive la criza bancară 
(înăsprirea reglementărilor referitoare la expunerile mari și afiliate ale băncilor și creditarea 
companiilor ”virtuale”). Combaterea creditării "virtuale" reprezintă încă o provocare pentru 
autoritatea de reglementare. 

 Reglementarea și supravegherea limitată a sectorului OMF rezultă în practici de creditare 
neloiale faţă de clienți și afectează negativ protecția consumatorilor. Nu există nici un 
mecanism de soluționare a reclamațiilor pentru consumatorii corporativi de servicii financiare. 
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Anumite prevederi ale proiectului de lege cu privire la OCNB (rata minimă de suficiență a 
capitalului, taxa de supraveghere, interdicția de contractare a împrumuturilor de la 
persoanele fizice) creează potențiale premise de concurență neloială și scumpire a produselor 
de împrumut. 

 Deși cadrul de reglementare pentru AEÎ este destul de bine articulat, aplicarea sa este 
adesea dificilă, în special, în privinţa celor mai mici AEÎ. Numărul mare de AEÎ face ca 
supravegherea efectivă a acestora să reprezinte o provocare pentru autoritatea de 
reglementare. . 

  Cadrul de reglementare pentru bănci și instituțiile nebancare nu creează condiții de 
concurență echitabile, iar costurile de reglementare sunt diferite. Acestea au diferite norme 
prudențiale, inclusiv de provizionare, în timp ce unele instituții de finanțare sunt absolvite cu 
complet de astfel de norme, ceea ce poate genera diferite costuri de creditare și conduce la 
speculă prin intermediul participărilor încrucișate sau furnizării de fonduri pentru acordarea 
creditelor. 

Infrastructura 
financiară 

 În pofida îmbunătățirilor recente aduse, eficacitatea BIC este constrânsă în continuare de 
anumite limitări: acoperirea  sectorială restrânsă și numărul redus de produse furnizate; 
costurile mari interne de conectare pentru cei mai mici creditori. 

 Eficiența redusă a mecanismelor existente de garantare a creditelor. FGC al ODIMM nu a 
reușit să aibă un impact sistemic asupra AF, având în vedere capitalizarea limitată și 
neajunsurile conceptuale: nerecunoaşterea garanţiilor în scopuri de provizionare de către 
BNM, excluderea OMF, AEÎ și companiilor de leasing din schemele de garantare și 
precedentele de refuz de a plăti contra garanțiilor emise. 

 Plafonul mic de garantare a depozitelor de către FGDSB. Plafonul actual de 6.000 MDL (dar 
și cel majorat de la 01.01.2018, până la 20.000 MDL) este prea mic pentru a stimula 
încrederea în bănci și  depunerea mai multor economii, îndeosebi pe termen lung.  

 În pofida numeroaselor îmbunătățiri, implementarea efectivă a cadrului legislativ și de 
reglementare a drepturilor creditorilor și regimului insolvabilității rămâne slabă. Utilizarea 
gajurilor bunurilor mobile este limitată de lipsa unor piețe secundare lichide, mecanisme 
pentru asigurarea integrității gajurilor bunurilor mobile și dificultăți cu înregistrarea gajurilor 
și exercitarea dreptului de gaj. 

 Exercitarea dreptului de gaj de către creditori în instanță este îngreunată de numeroase 
posibilități de întârziere de către debitori, chiar și în cazul unor proceduri simplificate (titluri 
executorii). Caracterul arbitrar al deciziilor judecătorești, fie din cauza calificării joase a 
judecătorilor, fie, aparent, din motive de corupție. 

 Registrul gajurilor bunurilor mobile suferă de deficiențe operaționale tehnice în 
funcționarea on-line. În cazul Registrului bunurilor imobile imposibilitatea de a utiliza 
semnăturile electronice întârzie circuitul documentației electronice,  fapt ce nu permite 
scăderea costurilor și timpului pentru formalitățile de înregistrare. 

 Lipsa regimului de insolvabilitate pentru persoanele fizice (cadrul legal, regulator şi 
instituţional), durata și costurile ridicate ale procedurilor de insolvabilitate pentru persoanele 
juridice. 

Reformele în accesul la finanţare 

Reforme în 
domeniul AF 

 Facilitarea AF se numără printre obiectivele principalelor documente de politici ale țării, 
dar impactul de multe ori este dificil de evaluat, fie că nu există indicatori de impact/rezultat 
final cuantificabili, fie că acțiunile sunt definite foarte vag, fără un impact comensurabil, fie că 
acțiuni pro-active aproape că lipsesc. Accentul este pe activități și procese, mai degrabă decât 
pe rezultate/impact final. 

 Progresul multor reforme este foarte lent. Dor ceva mai mult de jumătate din acțiunile 
FPAC pentru îmbunătățirea AF au fost realizate până în 2016. Majoritatea au un caracter 
imaterial, în timp ce unele dintre cele "realizate" sunt, de fapt, proiecte de legi în proces de 
aprobare. Aceasta face ca cea mai mare parte a progresului minuscul realizat să fie mai 
degrabă meritul pieței, decât cel al acțiunilor întreprinse. 

 Instabilitatea politică a întârziat foarte mult reformele. Doar după 1,5 ani de la formularea 
recomandărilor FSAP 2014, acestea au fost implementate. Există încă o determinare internă 
scăzută pentru implementarea reformelor; acestea sunt adesea motivate de condițiile puse 
de donatori. Agenda de reforme pentru următorii 3 ani va fi dominată de angajamentele 
asumate în acordul cu FMI. De asemenea, eficiența lor va depinde de calitatea implementării 
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amendamentelor deja adoptate și progresele în reforma justiției. 

 În pofida reformelor legislative și de reglementare semnificative, există în continuare 
provocări  în îmbunătăţirea transparenței acţionarilor și a guvernanței corporative în bănci. 
Regulatorul nu dispune de instrumente eficiente de verificare a identităţii numeroşilor 
acţionari individuali străini. De asemenea, progresul va depinde de determinarea regulatorului 
în realizarea reformelor, precum și, aparent, de voința politică.   

 Stabilitatea sectorului financiar a fost subminată de lipsa unui sistem viabil de prevenire a 
crizelor și de coordonare între instituțiile-membre. CNSF s-a dovedit a fi ineficient în 
prevenirea şi soluționarea crizei bancare din 2014. GM a aprobat reformarea CNSF, excluzând 
înclinaţia sa clară politică; însă mai este încă nevoie de consolidarea capacităţilor şi 
construirea canalelor eficiente de comunicare şi coordonare între instituţiile membre. 

 Lipsa de argumentare și elaborare a soluțiilor eficiente în condițiile constrângerilor 
bugetare împiedică implementarea unora dintre inițiativele autorităților de stat de facilitare a 
AF, inclusiv pentru IMM din mediul rural, companiile agricole, precum și îmbunătățirea 
standardelor și a practicilor de evaluare. Utilizarea certificatelor de depozit este constrânsă de 
lipsa încrederii în aplicarea lor, conştientizarea scăzută și lipsa stimulentelor pentru 
participanții de pe piață. 

 Mecanismul de implementare prost conceput, lipsa capacităţilor adecvate, disputele dintre 
diferite instituţii implementatoare, tergiversările determinate de schimbările dese ale 
Guvernului şi crearea capacităților instituționale de gestionare au împiedicat implementarea  
eficientă, în timp util, a proiectului de asistență al Guvernului Poloniei (creditul de 100 
milioane EUR).  

 Lipsa progresului în reformarea justiţiei reprezintă o constrângere serioasă pentru punerea 
în aplicare a multor reforme, inclusiv a celor care ar facilita un mai bun AF. Nivelul corupției în 
sistemul judiciar este perceput ca fiind extrem de înalt, lipseşte aplicarea imparțială și 
previzibilă a legii. Sistemul judecătoresc rămâne vulnerabil la corupție și, aparent, la interesele 
politice și de grup versate. 

 Consolidarea reglementării și supravegherii, inclusiv în domeniul protecției consumatorilor 
în sectoarele de leasing și OMF, este întârziată. Atât Legea privind OCNB, cât și modificările la 
Legea leasingului sunt în aşteptarea aprobării din 2012. 

 Aprobarea legilor cu privire la fondurile facultative de pensii și  fondurile cu capital de risc 
sunt, de asemenea, întârziate. Acestea ar putea avea, însă, doar un efect marginal asupra AF, 
dată fiind capacitatea de economisire și încrederea redusă din partea populației, lipsa pieței 
de capital funcțională, condițiile greoaie de afaceri, posibilitățile limitate de intrare/lichidare a 
investițiilor, lipsa sistemelor interne de investitori instituționali. 

 După 2014, asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) a scăzut brusc din cauza încetinirii 
reformelor, a instabilității politice și fraudei bancare. Acest lucru a afectat în mod negativ AF 
prin fondurile limitate disponibile pentru finanțare directă și indirectă din partea partenerilor 
de dezvoltare, inclusiv prin finanţarea mai restrânsă pentru acțiunile de reformă în AF. 

 Din cauza acelorași probleme, majoritatea donatorilor şi-au regândit strategiile. Suportul 
bugetar a fost oprit, acordarea de fonduri pentru instituțiile financiare a fost limitată, în 
principal, la 2 sucursale ale băncilor străine și câteva OMF/companii leasing cu proprietate 
străină,  unele resurse fiind redirecţionate către proiecte cu efect indirect asupra AF. 

 Unele dintre activitățile donatorilor se pot suprapune, şi nu pare să existe o coordonare 
suficientă între diferiți donatori în acordarea asistenței pentru implementarea agendei vaste 
de reforme,  inclusiv pentru facilitarea AF. Lipsa unui mecanism eficient de implementare la 
nivel guvernamental împiedică realizarea unor proiecte de asistenţă cu impact potenţial înalt 
asupra AF şi determină utilizarea mai puţin eficientă a AOD. 
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ANEXE 
 

Anexa 1: Constrângerile în derularea afacerilor în RM, clasamente internaţionale 
 

Poziţia Moldovei în clasamentul Doing Business 2017 

 

Obstacolele pentru firme în Moldova, Enterprise Surveys 2013, % firmelor ce au identificat constrângerile date 

 
Cei mai problematici factori în derularea afacerilor în Moldova, Global Competitiveness Report 2016-2017, scorul 

 

Moldova în comparaţie cu ţările EAC în clasamentul Indicatorilor de Guvernanţă Globală 2015 al Grupului BM, % 
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Anexa 2: Rata de creştere a companiilor după mărime 

Rata anuală de creştere a numărului de companii înregistrate după mărime, 2006-2014 

 
Rata anuală de creştere a numărului de angajaţi după mărimea companiilor, 2006-2014 

 
Rata anuală de creştere a cifrei de afaceri după mărimea companiilor, 2006-2014 
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Anexa 3: Tranzacţiile cu terenurile agricole în Moldova 

 
Vânzările de terenuri agricole în Moldova 

Anul Suprafaţa 
terenurilor 

agricole vândute, 
ha 

Numărul 
tranzacţiilor 

Preţul de piaţă, 
MDL/ha 

Suprafaţa medie a 
unui lot de teren 

vândut, ha 

Ponderea terenurilor 
vândute în suprafaţa 
totală a terenurilor 

agricole, % 

2000 7.338 9.753 3.687 0,75 0,35 

2005 21.825 47.382 4.778 0,46 1,05 

2006 28.096 51.484 6.965 0,55 1,42 

2007 34.101 62.487 9.539 0,55 1,73 

2008 35.949 73.193 8.511 0,49 1,82 

2009 25.214 67.109 8.911 0,38 1,28 

2010 19.021 69.072 16.502 0,28 0,96 

2011 19.930 71.035 13.444 0,28 1,01 

2012 10.159 52.138 13.719 0,20 0,52 

2013 12.906 37.710 16.785 0,34 0,65 

2014 15.653 23.282 19.851 0,67 0,79 

Sursa: Tudor Bajura, Piaţa funciară autohtonă: dimensiuni actuale si tendinţe de dezvoltare, INCE. 

 

Preţul de piaţă pentru terenurile agricole în funcţie de regiunea geografică , 2014 
 
 Regiunea geografică 

Nord Centru Sud UTA 
Găgăuzia 

1. Suprafaţa terenurilor vândute, ha 6.059,7 5.006,8 3.992,8 593,4 

2. Numărul tranzacţiilor 8.435 7.770 6.474 603 

3. Preţul de piaţă al terenurilor agricole, 

MDL/ha 
21.884,1 20.073,1 17.113,7 16.302,7 

Sursa: Tudor Bajura, Piaţa funciară autohtonă: dimensiuni actuale si tendinţe de dezvoltare, INCE. 
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Anexa 4: Progresul în implementarea FPRP în sectorul financiar 

 
Progresul în implementarea FPRP în sectorul financiar la sfârşitul lunii Octombrie 2016* 

Acţiunea Perioada Progresul 

7.1. BNM se va consulta cu 
FMI privind măsurile care 
trebuie luate ca urmare a 
rapoartelor de audit pentru 
cele două bănci aflate sub 
supraveghere specială. 

Martie-
Aprilie 
2016 

BNM a avut consultaţii cu FMI pe marginea rezultatelor auditului VB 
şi MAIB, pentru coordonarea acţiunilor ulterioare în raport cu aceste 
bănci. Concluziile auditului nu au fost făcute publice, însă din 
declaraţia BNM, auditul nu a identificat riscuri pentru stabilitatea 
financiară a acestor bănci, însă a identificat domenii care necesită 
consolidare: guvernarea corporativă, controlul intern, transparenţa 
acţionarilor şi persoanelor afiliate, activitatea de creditare. 

7.2. BNM va elabora un Plan 
de Acţiuni în urma 
recomandărilor/constatărilor 
auditului pentru cele două 
bănci aflate sub supraveghere 
specială. 

Martie-
Aprilie 
2016 

Planul de Acţiuni (PA) a fost elaborat de BNM. Ca şi în cazul 
rapoartelor de audit, conţinutul său nu este cunoscut, aşa cum PA nu 
a fost făcut public. 

7.3. Finalizarea procesului de 
audit pentru a treia bancă sub 
supraveghere specială. 

Martie-
Aprilie 
2016 

Auditul celei de-a 3
ia

 bănci  sub supraveghere specială (MICB) a fost 
finalizat, însă rezultatele , de asemenea, nu sunt disponibile. 

7.4. BNM va elabora un Plan 
de Acţiuni în urma 
recomandărilor/constatărilor 
auditului pentru a treia bancă 
sub supraveghere specială. 

Aprilie 
2016 

Planul de Acţiuni a fost elaborat, însă conţinutul său nu este făcut 
public. 

8.1. Parlamentul va finaliza 
concursul pentru selectarea 
candidatului la funcţia de 
Guvernator al BNM într-un 
mod transparent şi va 
desemna un nou Guvernator 
al BNM. 

Martie 
2016 

În martie 2016 Parlamentul l-a desemnat pe Sergiu Cioclea ca 
Guvernator al BNM, selectat în rezultatul unui concurs public. Noul 
Guvernator şi-a început mandatul pe data de 11.04.2016. Aparent, 
concursul a fost unul transparent, însă unii dintre cei intervievaţi şi-
au exprimat îngrijorarea în legătură cu lipsa experienţei anterioare a 
noului Guvernator în supravegherea şi reglementarea bancară. 

8.2. Parlamentul va numi 
membri noi în conducerea 
BNM în vederea suplinirii 
posturilor vacante (doi 
viceguvernatori şi patru 
membri independenţi în 
Consiliul de Supraveghere (CS) 
a BNM. 

Martie-
Aprilie 
2016 

Pe 29.07.2016, Parlamentul a aprobat cei 4 membri ai CS, desemnaţi 
de Comisia parlamentară pentru economie, buget şi finanţe. Chiar 
dacă cei 4 membri au fost desemnaţi în cadrul unui concurs public, 
există îngrijorări cu privire la independenţa CS. 3 dintre membrii săi 
sunt din executivul BNM (Guvernatorul şi 2 Viceguvernatori), ceea ce 
aparent creează conflicte de interese. Nu toţi cei 4 membri nou-aleşi 
ai CS au experienţă în supravegherea bancară, în timp ce procedura 
de selectare nu a fost publică, iar aceasta alimentează îngrijorările cu 
privire la independenţa şi eficienţa CS. Pe 23.09.2016, Parlamentul a 
aprobat, de asemenea, 2 Viceguvernatori BNM. 

8.3. Parlament va adopta 
pachetului financiar-bancar 
(modificări la Legile cu privire 
la BNM şi CNPF, proiectul # 
14) agreat cu Banca Mondială 
şi FMI. 

Martie 
2016 

Pachetul financiar-bancar  (proiectul  #14) a fost votat pe 08.04.2016 
(Legea nr. 62). Acesta are în vedere amendamente la câteva legi, ce 
contribuie la consolidarea independenţei regulatorilor (BNM) şi 
(CNPF), creşterea nivelului de protecţie a angajaţilor acestora şi 
crearea depozitarului central unic, reglementat şi supravegheat de 
BNM. 

8.4. Banca Naţională şi 
Parlamentul (cu suportul FMI) 
va asigura contractarea unei 
evaluări independente 
internaţionale a procesului de 
supraveghere bancar a BNM. 

Iulie 
2016 

Exclusă conform înţelegerii cu FMI. 

8.5. BNM va elabora un plan 
de acţiuni pentru 
implementarea 
recomandărilor Programului 
de Evaluare a Sectorului 

Martie 
2016 

După cum s-a menţionat în secţiunea 5.1. „Eforturile de reformă 
implementate și ratate/amânate” a acestui studiu, BNM a elaborat 
un Plan de Acţiuni pentru implementarea recomandărilor FSAP. Cele 
mai multe dinte acţiunile avute în vedere au fost deja realizate, după 
cum s-a descris în secţiunile de mai sus. 
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Financiar (FSAP). 

8.6. Banca Naţională va 
elabora şi consulta cu FMI 
cadrul legal, instituţional, 
regulator privind stabilitatea 
financiară - instrumente legale 
pentru crizele bancare 
sistemice (legislaţia bridge 
bank). 

Martie-
Mai 2016 

Potrivit speaker-ului Parlamentului Andrian Candu, in procesul 
negocierii, misiunea tehnică a FMI şi BNM au decis să schimbe 
abordarea şi să grăbească implementarea directivelor UE referitoare 
la crizele sistemice bancare (legislaţia bridge bank). Mai devreme, 
Moldova s-a angajat în cadrul AA cu UE să implementeze directivele 
respective timp de 5ani. Cu suportul BM şi FMI, a fost elaborat un 
proiect de lege cu privire la redresarea şi rezoluţia băncilor, care a 
fost adoptat prin asumarea răspunderii de către Guvern pe 26 
septembrie 2016. 

8.7. Parlamentul va adopta 
legislaţia privind 
instrumentele legale pentru 
crizele bancare sistemice 
(legislaţia bridge bank). 

Iunie-
Iulie 
2016 

Pe data de 26.09.2016, GM şi-a asumat răspunderea pentru 
adoptarea Legii cu privire la redresarea şi rezoluţia băncilor, care 
transpune parţial Directiva 2014/59/EU a Parlamentului European şi 
a Consiliului privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi 
firmelor de investiţii. Aceasta a fost aprobată de către Parlament pe 
data de 03 octombrie 2016. 

8.8. BNM să elaboreze (cu 
suportul FMI) legislaţia 
specială privind depozitarul 
central unic (DCU). 

Mai 2016 
Pe data de 26.09.2016, GM şi-a asumat răspundere pentru adoptarea 
Legii cu privire la DCU, care a fost aprobată pe 03 octombrie  şi a 
intrat în vigoare pe 04 octombrie 2016. 

*- FPRP a expirat la 31 iulie 2016. Acțiunile care nu au fost realizate până la această dată au fost incluse în 

Memorandumul cu privire la Politicile Economice cu FMI, semnat pe data de 07 noiembrie 2016. 

Sursa: Alcătuit de autor în baza FPRP şi monitorizării mass-media. 
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Anexa 5: Principalele programe de AOD în domeniul AF în derulare 

 
Principalele programe AOD în Moldova în domeniul AF la sfârşitul lunii iunie 2016 

Programul Beneficiarii Începutul Sfârşitul Donatorul 

Angajamente, 

EUR 

BUSINESS ŞI ALTE SERVICII 

Autoritatea de Credit pentru Dezvoltare (DCA) Acordul 

de Garantare a Portofoliului de Credite 

Prime Capital 27/09/2011 26/09/2018 USAID 117.838 

Filiera Vinului IMM 23/11/2010 22/11/2016 BEI; UE 77.000.000 

Autoritatea de Credit pentru Dezvoltare (DCA) Acordul 

de Garantare a Portofoliului de Credite 

Comertbank 27/09/2011 27/09/2018 USAID 271.609 

DCA Acordul de Garantare a Portofoliului de Credite cu  

Corporaţia de Finanţare Rurală 

Corporaţia de Finanţare Rurală 27/09/2011 26/09/2018 USAID 135.805 

DCA Acordul de Garantare a Portofoliului de Credite, 

Acordul 2 

Prime Capital 30/09/2013 29/12/2028 USAID 145.529 

Proiectul Ameliorarea Competitivităţii (PAC II) Guvernul RM; IMM 15/09/2014 15/10/2020 BM 33.078.506 

Dezvoltarea inovativă a businessului pentru creşterea 

durabilă economic locală 

IMM, start-up-uri; autorităţi publice locale 

(APL) 

01/11/2014 31/12/2016 Norvegia 1.325.490 

Acordul de Asistenţă pentru Creşterea Economică Sectorul privat 06/07/2010 30/09/2017 SUA 5.029.796 

Consilierea Guvernului în Dezvoltarea Economică (etapa 

II) 

GM, Parlamentul, Comisia parlamentară 

pentru economie, buget şi finanţe, 

Cancelaria de Stat, MEI, MIEPO 

01/03/2016 31/12/2018 Germania 2.800.000 

AGRICULTURA 

Competitivitatea Agriculturii (MACP) Fermierii moldoveni  28/05/2012 28/05/2017 GEF; 

SIDA; BM 

19.547.586 

Suport pentru agricultură de urgenţă Fermierii moldoveni 29/05/2013 29/05/2028 IDA, BM 3.888.666 

Îmbunătăţirea producţiei şi accesului la pieţe pentru 

fermierii din Nordul Moldovei 

Fermierii, furnizorii de inputuri şi 

procesatorii de lapte 

01/01/2014 31/12/2016 Elveţia 350.000 

Suport pentru producţia de fructe şi legume cu valoare 

adăugată de piaţă 

Fermierii moldoveni 15/09/2014 30/11/2016 Cehia 230.000 

Creşterea rezistenţei fermierilor mici la secetă prin 

adoptarea de celor mai bune practici şi tehnologii 

moderne de irigare 

Asociaţiile Utilizatorilor de Apă, fermierii, 

specialiştii locali în extensiune 

15/10/2014 30/09/2016 Ungaria 314.544 

Support the Project Implementation Unit (PIU) for the 

“Filiere du vin” operation and the beneficiary SMEs 

Asistenţă tehnică pentru beneficiarii the 

Filiere-du-Vin 

01/07/2014 01/07/2016 BEI 1.706.500 

Programul Incluziune Economică Rurală şi Rezilienţă 

Climatică (FIDA VI) 

Antreprenorii din mediul rural 01/10/2014 31/12/2019 Danemarca; 

GEF; UN 

18.970.567 

Suport pentru adaptarea şi implementarea 

managementului integrat al pesticidelor in Moldova 

Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare (MADRM) şi Serviciul 

Fitosanitar al Agenţiei Naţionale pentru 

Siguranţa Alimentelor (ANSA) 

01/01/2015 31/12/2016 ONU 343.727 

Elaborarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiuni 

pentru resurse genetice animale şi a Programului de 

îmbunătăţire genetic a  şeptelului de vite pentru lapte 

MADRM 01/01/2015 31/10/2016 ONU 261.887 

Programul Incluziune Economică Rurală şi Rezilienţă 

Climatică 

Antreprenorii tineri din mediul rural 01/05/2015 31/12/2017 Danemarca 4.699.064 

Programul ENPARD Moldova - Suport pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

GM, businessul agricol şi din mediul rural 

business 

01/07/2015 01/07/2022 UE 64.075.000 

Programul de Vânzări în Rate 2Kr în Agricultura 

Performantă Irigata a Fondului Provocările Mileniului 

Moldova 

Fermierii mici şi mijlocii 31/03/2015 31/03/2025 SUA 4.587.252 

Livada Moldovei Business-ul horticol 03/11/2014 02/11/2020 BEI 120.000.000 

Crearea unui sistem integrat de dezvoltare durabilă a 

sectorului agricol în Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Moldovei 

Centrul de procesare şi depozitare a mierii 

şi Centrul Informaţional de Marketing 

pentru produsele apicole 

01/01/2015 31/12/2016 Romania 157.382 

Acordul Adiţional de Finanţare pentru Proiectul 

Competitivitatea Agriculturii dintre Moldova şi Asociaţia 

Internaţională de Dezvoltare (IDA) 

Producătorii de fructe cu plantaţii mai mici 

sau egale cu 15 ha 

01/07/2015 01/07/2017 IDA, BM 10.810.811 

Proiectul Dezvoltarea Serviciilor Financiare Rurale şi 

Agro-businessului (FIDA V) 

Businessul agricol şi rural, asociaţiile de 

producători 

04/07/2011 03/07/2016 Danemarca; 

ONU 

16.348.445 

Suport pentru Dezvoltarea Agricolă şi Rurală prin 

promovarea măsurilor de consolidare a încrederii 

Comunităţile de business şi locale din UTA 

Gagauzia, raionul Taraclia şi comunităţile 

învecinate 

    UE 1.744.224 

GUVERN ŞI SOCIETATEA CIVILĂ 

Programul Consolidare Comprehensivă a Instituţiilor 

(CIB) 

Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, 

MEI, MADRM,  etc. 

14/05/2010 31/12/2016 UE 9.000.000 

Acordul Cadru în suportul acordului curent şi a celui nou 

dintre UE şi Moldova 

Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, 

MEI, MADRM, Consiliul Competitivităţii, 

etc. 

14/06/2013 14/06/2018 UE 32.540.000 

Acordul de Finanţare dintre UE şi Moldova referitor la 

Programul Cadru în suportul acordurilor UE -RM 

Proiecte twinning pentru instituţiile de stat 23/04/2014 23/04/2018 UE 26.000.000 

Suport pentru implementarea procesului DCFTA în 

Moldova 

Instituţiile din domeniul infrastructurii 

calităţii şi supravegherii pieţei, IMM 

05/11/2014 05/11/2017 UE 30.000.000 

Sursa: Cancelaria de Stat, Platforma de management a asistenţei. 
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LISTA INTERVIEVAŢILOR 
 

 

# Data Ora Nume Organizaţia Poziţia 

1. 14.06.16 15:30 Tudor Lupaşcu ODIMM (Centrul pentru Suport şi 
Consultanţă în Afaceri) 

Director 

2. 23.06.16 13:00 Iulia Iabanji ODIMM  Director general 

3. 17.06.16 11:00 Roger Gladei Gladei&Partners Legal Consultants Managing Partner 

4. 22.06.16 16:00 Oleg Paingu Moldova-Agroindbank Vicepreşedinte 

Ghenadie Beldiga Şef Direcţie Creditarea IMM 

5. 16.06.16 09:00 Victor Girleanu Moldindconbank Şef Direcţie Credite 

6. 17.06.16 15:00 Alexandra Lacusta 
Victoria Arhiliuc 

Mobiasbanca Şef Secţie Instituţii Financiare şi Bănci 
Corespondente 
Jurist 

7. 22.06.16 11:00 Carmina Vicol Prime Capital Director general 

8. 14.06.16 11:00 Marcel Tonu Corporaţia de Finanţare Rurală Preşedinte 

9. 15.06.16 16:00 Angela Gladei Total Leasing&Finance Director general 

10. 24.06.16 15:00 Petru Antonov MAIB Leasing Director executiv 

11. 20.06.16 10:00 VladimirTurcanu  BNM Director, Dep-t Reglementare Bancară 

12. 16.06.16 10:30 Alina Cebotariov CNPF Şef Direcţie Plasamente Colective şi 
Microfinanţare 

13. 14.06.16 09:00 Victor Rosca  
Elena Burlacu 

IFAD Director 
Manager Credite 

14. 15.06.16 11:00 Galina Cicanci Banca Mondială Consultant Sectorul Financiar şi Privat 

15. 24.06.16 11:30 Alexandru 
Cosovan 

Oficiul BERD în Moldova Senior banker 

16. 21.06.16 11:00 Corneliu Rusnac USAID Moldova Specialist Creştere Economică 

17. 23.06.16 09:00 Iurie Fala Moldova Fruct Director executiv  

18. 16.06.16 14:00 Viorica Jurminschi Directoratul Liniei de Credit Vicedirector 

19. 27.06.16 16:00 Iurie Usurelu MAIA Viceministru 

20. 17.06.16 13:00 Vlad Loghin UIAPCPA (2KR)  Director tehnic 

21. 23.06.16 11:00 Dumitru Ursu Liga bancherilor din RM Președinte 

22. 15.06.16 17:15 Anatolie Palade Pro-Consulting Director 

23. 21.06.16 09:00 Ion Chilianu Codru ST Director 

24. 21.06.16 14:00 Vlad Railean Mocan Com Director 

25. 20.06.16 12:30 Vedrasco Maria Ved-Mar-Agro Director 

26. 22.06.16 14:00 Nicolae Ciubuc AIPA Vicedirector 

27. 20.06.16 14:00 Aurel Casian CEP II, WB Director executiv  

28. 27.06.16 09:00 Srichander 
Ramaswamy 

EU High Level Advisers’ Mission to 
Moldova 

Consilier UE de Nivel Înalt pentru 
Guvernanţă în Sistemul Financiar 

29. 28.06.16 14:00 Aldona Josiene EU High Level Advisers’ Mission to 
Moldova 

Consilier UE de Nivel Înalt pentru 
Sectorul Bancar 

30. 28.06.16 11:30 Larisa Rudenco Fincombank Vicepreşedinte 

Ala Vidrasco Şef Direcţie Credite 

31. 24.06.16 13:30 Oleg Inculet TOP Leasing Ex-director general 

32. 25.06.16 10:00 Matei Dohotaru BNM Director, Dep-t Supraveghere Bancară 

33. 28.06.16 09:00 Artur Munteanu Alianța de Microfinanțare Fondator şi membru 

34. 18.07.16 14:00 Speranta Olaru Delegaţia UE Manager de Proiect  
Comerţ şi Dezvoltarea Sectorului Privat 

Ecaterina 
Yakovleva 

Manager de Proiect  
Managementul Finanţelor Publice 

35. 06.06.17 10:00 Silviu Foca Biroul de Credit Director 

36. 19.06.17 15:00 Constantin Bragoi Centrul de Informații Juridice, 
Ministerul Justiției 

Director 
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Recomandări 

Creşterea accesului la informaţie despre constrângerile în creşterea companiilor, inclusiv 

în AF 

236.  Pentru a aprofunda înțelegerea constrângerilor cu care se confruntă sectorul privat, 

inclusiv în AF, trebuie stabilită o cercetare periodică de referință a întreprinderilor. 

Aceasta ar trebui să furnizeze date despre AF al companiilor în funcție de mărimea lor, 

scopul, sursele și termenul finanțării, motivele și incidența respingerii cererilor de creditare, 

nevoile de finanțare ale companiilor în funcţie de mărime și termen, motivele și incidența 

falimentului companiilor, etc. Aceste date vor permite nu doar evaluarea în mod obiectiv a 

situaţiei privind AF, dar şi urmărirea evoluției acesteia în timp, servind drept contribuție utilă 

pentru elaborarea/corectarea programelor de reformă în AF și, mai larg, a celor de dezvoltare 

a sectorului privat. Drept reper util poate servi sondajul Băncii Centrale Europene/Comisiei 

Europene privind AF al întreprinderilor (SAFE), realizat la fiecare 6 luni (studii parțiale) şi la 

fiecare 2 ani (studii complete). Acestea se bazează pe chestionarea întreprinderilor din UE în 

ceea ce privește evoluția celor mai des întâlnite constrângeri în dezvoltarea întreprinderilor 

din UE, structura finanțării acestora, nevoile de finanțare și deficitul de finanţare, condițiile de 

finanțare, ușurința AF, incidența acceptării și refuzului cererilor de creditare, etc. (BNM, 

MEI) - termen mediu
112

. 

Susţinerea apariţiei şi creşterii întreprinderilor 

237.  Stimularea legăturilor între companiile locale şi investitorii străini și integrarea 

firmelor locale în LV internaționale (MEI, MIEPO) - termen scurt si mediu. Prin 

promovarea unor astfel de legături într-un mod pro-activ, autoritățile competente ar putea: 

 Stimula achizițiile locale (de bunuri și servicii) de către companiile cu investiţii 

străine, stabilirea de legături eficiente între furnizorii locali și companiile 

internaționale investitoare, cu beneficii reciproce pentru industriile/sectoarele și 

investitorii locali, contribuind în paralel la înrădăcinarea investitorilor străini în 

Moldova; 

 Promova legăturile dintre lanțurile de supermarketuri majore/exportatori și 

producătorii/procesatorii de produse alimentare pe piața internă; 

 Crește disponibilitatea furnizorilor locali capabili de a satisface nevoile investitorilor 

străini, ceea ce este, de asemenea, un factor important pentru atragerea mai multor 

ISD și un factor determinant al calității climatului investițional. Anumite țări (Cehia, 

Irlanda și Ungaria) au fost deosebit de active și eficiente în construirea unor astfel de 

legături. 

MIEPO trebuie să încurajeze și să stimuleze stabilirea legăturilor dintre companiile 

locale (în principal, IMM) și investitorii străini majori existenţi/potențiali. Aceasta ar 

trebui să elaboreze un program similar celui din alte țări (Cehia, Irlanda), pentru a ajuta 

companiile locale în creșterea capacității lor de a îndeplini cerințele de calitate și siguranță ale 

companiilor străine și companiilor multinaționale (CMN) și ar identifica finanțare din partea 

partenerilor de dezvoltare. Programul ar avea ca obiectiv ridicarea standardelor furnizorilor 

moldoveni până la un nivel care i-ar face atractivi în calitate de furnizori pentru companiile 

străine/CMN. 

                                                 
112 Aici și în continuare, ”termen scurt” se referă la perioada 1-3 ani, ”termen mediu” - 3-5 ani și ”termen lung” - mai mult de 

5 ani. 
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238. Aparent, există un grup mare de IMM, în special, din segmentul de mijloc, care nu sunt 

acoperite de programele și serviciile de suport ale ODIMM. Companiile din acest grup au, în 

general, cel mai bun potențial de creștere și totuși, nu dispun de o agenție de suport care să le 

promoveze activ (vezi exemplul Enterprise Ireland și CzechInvest în boxa 1, sub paragraful 

23 al studiului). Există nevoia unei unităţi speciale în cadrul ODIMM, care să ţintească 

întreprinderile mijlocii și cele cu ritmuri înalte de creștere, mai ales pentru a le furniza 

suport în creşterea pe piețele de export. Suportul specific ar include: suport de produs 

(calitatea produselor, inovare etc.); de piață (vânzări, distribuție, certificare); resurse umane 

(competențe, training în management); ţintirea piețelor de export (planuri de export, canale de 

distribuție, certificarea calității, participarea la evenimente internaționale, pregătirea 

materialelor promoționale de înaltă calitate); training în aspectele cheie ale marketingului de 

export; training specific/consultanță pentru sectoarele-cheie; furnizarea de contacte pe piață, 

etc. (MEI, ODIMM) - termen mediu. 

239. Serviciile de dezvoltare a afacerilor nu sunt suficiente din punct de vedere cantitativ şi 

calitativ. Autoritățile publice cu mandat de facilitare a exporturilor, atragere a investițiilor și a 

competitivității IMM (MIEPO și ODIMM) au fost limitate în materie de resurse, au nevoie de 

dezvoltare organizațională, iar gama lor de servicii este limitată. Programele, cum ar fi 

PNAET, PARE 1+1, s-au dovedit a fi de succes și ar trebui să continue, dar la o scară mult 

mai mare pentru a avea un impact sistemic asupra AF din Moldova. Există încă o capacitate 

de absorbție nesatisfăcută, aşa cum pentru fiecare leu din grantul PARE 1+1 beneficiarii au 

contribuit cu 3 MDL investiții proprii. Programul de management eficient al afacerilor (GEA) 

al ODIMM are circa 3 - 4 mii de beneficiari pe an. Este nevoie de creșterea bazei de resurse 

umane și finanțare pentru agenția specializată (ODIMM) pentru a satisface întreaga 

cerere existentă pentru serviciile și programele de suport (MEI, ODIMM) - termen scurt 

si mediu. Atât MIEPO, cât și ODIMM, au beneficiat de noi strategii organizaţionale elaborate 

cu sprijin din partea BM, care oferă o bună bază pentru transformarea eficientă a rolurilor 

ambelor organizații. Este nevoie de monitorizare atentă, evaluare și acțiuni corective/de 

remediere prompte pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acţiunilor ambelor strategii 

(MEI, MIEPO) - termen scurt si mediu.  

240. Serviciile de suport a businessului la nivel regional sunt limitate. Nici ODIMM, nici 

MIEPO nu au o reprezentare regională internă. Secţiile economice ale Consiliilor locale 

(raionale) nu dispun de capacitățile și expertiza necesară pentru a furniza astfel de servicii. 

Este nevoie de mai multe inițiative/programe de suport pentru sporirea competitivităţii, 

capacităţii de inovare și internaționalizare a IMM, pentru a ajuta companiile moldovenești 

să concureze pe plan intern și internațional, precum și de mai multe eforturi pentru a spori 

nivelul de sofisticare a afacerilor și competențele IMM prin intermediul infrastructurii 

și serviciilor de suport a afacerilor în regiuni (fie prin extinderea acoperirii regionale a 

ODIMM și MIEPO, fie prin conceperea și punerea în aplicare a mai multor programe de 

suport a afacerilor la nivel local/regional și de consolidare a capacităţilor secţiilor economice 

Boxa 2: După identificarea furnizorilor cehi cheie, un program similar al CzechInvest a conectat strâns 

politicile pentru a promova legăturile între CMN străine şi firmele locale, cu eforturi de a creşte fiabilitatea 

și calitatea furnizorilor locali. Selectate pe baza potențialului lor de a deveni furnizori ale filialelor CMN și 

a interesului lor în program, un grup de aproximativ 50 de companii cehe au primit asistență tehnică 

(training) în domenii cum ar fi managementul tehnologiei, controlul calității și schimbarea organizațională. 

Aceste companii selectate au fost auditate în conformitate cu metodologia EFQM (www.efqm.org/efqm-

model/efqm-model-in-action-0 ) şi planuri de acțiuni corporative au fost elaborate pe baza acestor audituri. 

După șase luni, aceste planuri au fost evaluate pentru a determina gradul lor de îndeplinire, iar cele mai 

bune companii au intrat în faza de suport intensiv, în care au primit consultanță în pregătirea pentru a 

satisface exigentele şi criteriile viitorilor clienți. Scopul a fost de a oferi firmelor informațiile și aptitudinile 

necesare pentru a îndeplini cerințele CMN și de a stabili mai multe contracte cu valoare adăugată înaltă. O 

prioritate-cheie, de exemplu, a fost de a sprijini furnizorii în procesul de obținere a certificatelor de calitate 

ISO-9000. 

http://www.efqm.org/efqm-model/efqm-model-in-action-0
http://www.efqm.org/efqm-model/efqm-model-in-action-0
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ale consiliilor raionale și/sau a altor prestatori locali de servicii de suport) (MEI, ODIMM, 

MIEPO) - termen scurt şi mediu. 

241. În afară de noile strategii organizaţionale ale MIEPO și ODIMM, Moldova a beneficiat 

de o nouă strategie națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor, elaborată 

cu sprijinul Băncii Mondiale, care abordează multe dintre neajunsurile și constrângerile în 

creșterea fluxurilor de ISD și a volumelor de export. Este, totuși, nevoie de punerea în 

aplicare efectivă a acestei strategii, de monitorizarea și evaluarea rezultatelor intermediare, 

precum și de întreprinderea de acțiuni corective prompte pentru a asigura atingerea 

obiectivelor strategiei și punerea în aplicare, în mod corespunzător, a acțiunilor prevăzute 

(MEI, MIEPO) - termen scurt si mediu. 

242. Aşa cum capacitățile instituțiilor publice existente de suport a businessului, de a deservi 

în mod eficient sectorul privat (estimativ, mai mult de 35 de mii de întreprinderi) sunt 

limitate, iar acoperirea regională a acestora este inexistentă, în timp ce piața privată a 

serviciilor de suport a businessului este, în mare măsură, subdezvoltată, există necesitatea de 

a stimula furnizarea de servicii de suport a afacerilor de către entități private. Pentru 

aceasta, este nevoie de acreditarea și certificarea calității furnizorilor de servicii de business, 

facilitarea creării unei asociații de consultanți profesioniști, programe de asistență tehnică 

pentru însuşi furnizorii de servicii de dezvoltare a afacerilor. Piața privată a serviciilor de 

suport a businessului ar putea fi stimulată, în continuare, prin lansarea schemelor de vouchere 

de consultanță în afaceri, modificări legislative care să consacre consultanța în clasificatorul 

profesiilor, ceea ce ar facilita, la rândul său, contractarea acestor servicii de către entitățile 

publice, precum și către firme
113

 (MEI ) - termen mediu și lung. 

243. În condiţiile pieței interne limitate și a exploatării slabe a oportunităților oferite de 

ZLSAC, este nevoie de sporirea internaţionalizării IMM. Este necesară o mai bună 

conformare cu reglementările tehnice și de siguranță ale UE pentru ca companiile 

moldovenești să poată exporta în UE. Acest lucru ar necesita capacități îmbunătățite pentru 

infrastructura națională a calităţii, siguranța alimentară și facilitarea comerțului. În 

pofida unui anumit grad de armonizare cu standardele UE, există încă nevoia de consolidare a 

capacităților instituțiilor responsabile de infrastructura calității (metrologie, standardizare, 

supravegherea pieței, evaluarea conformității și acreditare), precum și a sistemelor de 

siguranță alimentară, de a se alinia în continuare la normele UE şi de a le pune în aplicare în 

mod eficient (MEI, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor) - termen scurt si 

mediu. 

244. În pofida faptului, că sectorul informal al Moldovei este mare, nu există planuri 

cuprinzătoare pentru abordarea acestei probleme. GM a întreprins acţiuni specifice, izolate, 

pentru a reduce economia informală în cadrul diferitor strategii şi planuri de acțiuni. Totuşi, 

aceste acţiuni au fost sporadice şi în afara unei abordări complexe. Este, în general, perceput 

că abordarea constrângerilor de reglementare şi a celor din mediul de afaceri ar reduce, în 

mod automat, barierele în calea formalizării. Cu toate acestea, având în vedere progresul lent 

al reformelor și amploarea economiei informale, sunt necesare măsuri pro-active pentru a 

aduce companiile, care operează în sectorul informal, în economia formală, reducând astfel 

barierele în calea creșterii pentru întreprinderile care deja operează în mod oficial. Un prim 

pas în această direcție ar fi elaborarea unei Strategii pe termen lung şi a unui plan 

cuprinzător cu obiective SMART şi acţiuni pro-active pentru a asigura tranziţia de la 

economia informală la sectorul formal. Pentru aceasta: 

 Studiile anterioare şi rapoartele cu privire la economia subterană trebuie să fie 

actualizate; motivele specifice, metodele, operațiunile, scopurile, acțiunile, 

stimulentele şi fenomenele care fac companiile să intre/stea în umbră, trebuie să fie 

                                                 
113 SME Policy Index: Eastern Partnership Countries 2016, OECD. 
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mai bine studiate și înțelese, tendințele trebuie să fie identificate și prognozate (MEI) 

- termen scurt si mediu. 

 O strategie pe termen lung ar trebui să fie elaborată și aprobată, care să prevadă un 

mecanism de filtrare a "economiei subterane" pe bază permanentă; o 

agenţie/instituție de supraveghere/monitorizare identificată. Acest mecanism ar 

obține un statut de "pas obligatoriu" în momentul elaborării/coordonării unei noi 

legislații și standardelor/reglementărilor (inclusiv în domeniul fiscal, legislaţiei 

muncii, vamal, etc.) înainte de aprobare (similar celui de revizuire anticorupție) 

(MEI, GM, Parlamentul) – termen scurt şi mediu. 

 Acțiuni adecvate ar trebui să fie dezvoltate într-un plan de acțiuni cuprinzător, 

inclusiv revizuirea întregii legislații existente și standardelor/reglementărilor, 

elaborate și aprobate modificări în vederea atingerii obiectivelor Strategiei (MEI, 

GM, Parlamentul) - termen scurt si mediu. 

245. Abordarea problemei intensităţii scăzute a afacerilor în regiuni prin creșterea 

investițiilor în infrastructura publică (în primul rând, a drumurilor), îmbunătățirea 

infrastructurii zonelor economice libere și a parcurilor industriale, crearea unor platforme 

industriale pentru a servi ca puncte de atracţie pentru investitorii străini și companiile 

multinaționale, simplificarea procedurilor pentru obținerea autorizațiilor de construcţie și 

conectarea la energia electrică, oferirea de stimulente speciale pentru demararea afacerilor în 

regiuni (MEI) - termen scurt si mediu. 

246. Înființarea de centre regionale de dezvoltare a afacerilor pentru a facilita accesul la 

serviciile de suport a afacerilor, cum ar fi planificarea afacerilor și investițiilor, managementul 

financiar, marketing, suport în stabilirea unor colaborări și alianțe strategice între 

întreprinderi, facilitarea legăturilor cu programele donatorilor și guvernamentale de sprijinire 

a afacerilor, facilitarea accesului la informații privind piețele și analizele de piață, serviciile și 

produsele financiare disponibile, etc. (MEI, ODIMM, donatorii) - termen scurt si mediu. 

Pentru aceasta, lecțiile de pe urma fostului proiect TACIS referitor la dezvoltarea IMM în 

regiuni (care a creat 3 centre de afaceri în Soroca, Căușeni și Comrat) trebuie să fie învățate și 

măsuri, care să asigure sustenabilitatea acestor centre, trebuie să fie dezvoltate înainte de a 

purcede la înfiinţarea lor. Alternativ, poate fi stabilit un parteneriat al diferitor organizații 

prestatoare de servicii de suport pentru business, active în regiuni (ODIMM, ACSA, 

AGROinfrom, asociaţii, alți furnizori de servicii de afaceri). Combinarea eforturilor acestora, 

aducerea lor sub un singur acoperiș, ar putea contribui la asigurarea sustenabilității pe termen 

lung a acestor centre. 

247. Abordarea problemei deficitului forței de muncă în anumite sectoare și creșterea 

calității educației și formării profesionale pentru a satisface nevoile pieței muncii (MEI, 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării) - termen mediu și lung. 

Îmbunătăţirea mediului de afaceri  

248. Îmbunătățirea calităţii mediului de afaceri se numără printre cele 8 priorități ale 

Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2020. Aceasta trebuie să fie atinsă prin 

consolidarea politicilor de competitivitate, optimizarea cadrului de reglementare a afacerilor, 

îmbunătățirea infrastructurii fizice etc. Condițiile mai bune pentru desfăşurarea afacerilor în 

Moldova ar servi drept facilitatori pentru creşterea competitivităţii, productivităţii și 

profitabilităţii. Cu toate acestea, este nevoie de consolidarea eforturilor guvernului pe întregul 

ciclu de politici pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a reformelor prevăzute. În timp 

ce cadrul de politici este în general puternic, după cum e demonstrat de numeroasele strategii, 

programe, planuri de acțiuni și foi de parcurs existente, mai multă atenție trebuie acordată 

implementării practice a acestor documente de politici și inițiative, precum și 

monitorizării și evaluării, colectării feedback-ului și atingerii rezultatelor reale. Există, 

de asemenea, necesitatea revizuirii periodice şi ajustării documentelor de politici, pentru 
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a le asigura actualitatea/realismul traseului, scopurilor şi obiectivelor. Acest lucru este 

deosebit de important pentru strategiile şi planurile pe termen mediu şi lung (MEI) - 

termen scurt si mediu. 

249. De asemenea, multe strategii și planuri de acțiuni au nevoie de formulare mai exactă a 

acțiunilor avute în vedere și de rezultate cuantificabile ţintite. Mai mult decât atât, pe lângă 

modificările legislative și de reglementare necesare, acestea ar trebui să vizeze acțiuni mai 

practice și pro-active cu rezultate tangibile (MEI) - termen scurt, mediu și lung. 

Acțiunile de reformă a mediului de afaceri care au nevoie de consolidarea eforturilor includ: 

 Îmbunătățirea mecanismelor legale pentru protecția investitorilor și asigurarea 

unei protecții eficiente a drepturilor de proprietate, executarea contractelor și 

contracararea tentativelor de preluare a afacerilor (MEI, Ministerul Justiției) - 

termen scurt si mediu. 

 Respectarea de către toate autoritățile de stat a legislației referitoare la 

transparența în procesul decizional și analiza impactului de reglementare pentru 

toate deciziile care impun norme noi (sau modifică/completează normele existente) 

de reglementare a activității de afaceri. Sancționarea inevitabilă a autorităților și 

responsabililor care încalcă aceste reguli (GM) –termen scurt, mediu și lung. 

 Excluderea interferenţelor politice din activitatea organelor de supraveghere și 

control de stat, a sistemului judiciar, precum și consolidarea capacităților de 

supraveghere și control ale organelor respective și a independenței sistemului 

judiciar (MEI, Ministerul Justiției) - termen scurt si mediu. 

 Accelerarea procesului de reformă a sistemului judiciar. Înăsprirea sancțiunilor 

împotriva judecătorilor și procurorilor care au admis încălcări ale legii și decizii 

arbitrare și rău-intenţionate. Asigurarea unei supravegheri eficiente a sistemului 

judiciar de către un Consiliu Superior al Magistraturii independent (Ministerul 

Justiției) - termen scurt si mediu. 

 Combaterea economiei tenebre, corupției, dezvoltarea, promovarea şi punerea 

pe larg în aplicare a standardelor de transparență, etică și integritate în afaceri. 

Includerea reprezentanților comunității de afaceri/societății civile în monitorizarea 

reformelor politicilor economice și a reformelor anticorupție, precum și consultarea 

efectivă a acestora cu privire la măsuri corective de reformă (MEI, Ministerul 

Justiției) - termen scurt si mediu. 

 Promovarea eficientă, prin instrumente de piață liberă, a unei politici monetare 

stabile, care să țintească o rată scăzută a inflației în limita coridorului urmărit 

de BNM, un curs de schimb relativ stabil (fără fluctuații majore). Acest lucru, la 

rândul său, ar spori încrederea deponenților și ar stimula mai multe plasamente pe 

termen lung în bănci, dezvoltarea unor instrumente alternative de economisire, cum 

ar fi fondurile de pensii, produsele de asigurare, etc. și apariția investitorilor 

instituționali (BNM, MEI, Ministerul Finanțelor) - pe termen scurt, mediu și 

lung; 

 Eliminarea restricțiilor/barierelor de intrare pe piețe, care permit crearea 

monopolurilor sau pozițiilor dominante în diferite sectoare. Asigurarea aplicării 

corecte și imparțiale a legislației pentru toți participanții de pe piață, inclusiv 

prin aplicarea eficientă a competențelor organismelor de reglementare și a justiţiei 

independente (Consiliul Concurenței, Ministerul Justiției) - termen scurt si 

mediu. 

 Optimizarea și simplificarea procedurilor vamale, în conformitate cu practicile 

UE, care ar include: eliminarea practicilor plăţilor neoficiale, asigurarea 

infrastructurii informaționale necesare pentru schimbul rapid de date între diferite 
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instituții implicate în emiterea documentației pentru efectuarea operațiunilor de 

import-export; diminuarea timpul necesar pentru procesarea documentației prin 

implementarea ghişeului vamal unic, care ar include reprezentanți ai diferitelor 

autorități de stat implicaţi în eliberarea și procesarea documentației relevante; crearea 

posturilor vamale comune, în locul a două posturi pe ambele părţi ale frontierei 

(Serviciul Vamal) - termen scurt si mediu. 

 Optimizarea și eficientizarea administrării fiscale, prin simplificarea cerințelor de 

raportare, în special în privinţa IMM-urilor. Schimbarea accentului politicilor și 

practicilor fiscale actuale de la maximizarea colectării taxelor la funcțiile de 

stimulare ale economiei care vor aduce mai multe câştiguri pe termen mediu și lung 

(Ministerul Finanțelor, MEI, Inspectoratul Fiscal de Stat) - termen scurt si 

mediu. 

 Asigurarea implementării depline a Strategiei reformei cadrului de 

reglementare, a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii RM şi a 

Agendei de armonizare cu legislaţia UE (GM) – termen scurt şi mediu. 

Îmbunătăţirea practicilor de evaluare a riscurilor de către bănci şi simplificarea 

procedurilor de examinare a solicitărilor de credit 

250. Practicile de evaluare a riscurilor de către bănci nu sunt un domeniu care ar necesita 

intervenție instituțională sau modificări ale cadrului juridic sau de reglementare. Cu toate 

acestea, în absența unei piețe bancare cu adevărat competitive, consolidarea capacităților 

băncilor în practicile de evaluare a riscurilor ar putea fi luate în considerare pentru 

programe specifice de asistență tehnică din partea partenerilor de 

dezvoltare/donatorilor internaționali, pentru creșterea stabilității sectorului 

bancar/îmbunătățirea accesului la finanțare (Partenerii de dezvoltare, băncile, OMF) - 

termen scurt şi mediu. Printre problemele majore care urmează să fie abordate, se numără: 

 Training/Încurajarea actualizării frecvente a planurilor de afaceri și utilizarea 

acestora pentru a lua decizii de afaceri; utilizarea planurilor de afaceri de către bănci 

pentru a monitoriza capacitatea debitorilor de a rambursa. 

 Utilizarea LV pentru a verifica capacitatea debitorilor de a rambursa; utilizarea 

condiţiilor de creditare și istoricului membrilor LV în analiza de credit; utilizarea 

informaţiei din LV pentru verificarea solicitanților care nu au relații bancare. 

 Structurarea informaţiei LV în tabele sau diagrame de flux pentru fiecare debitor. 

 Utilizarea chitanțelor/bonurilor pentru a valida declarațiile de venit și alte estimări; 

suplimentarea declaraţiilor de venit/informaţiilor din situațiile financiare cu metode 

de validare și verificare. 

 Training în bugetarea investiţiilor (analiza investiţiilor).  

 Training în analiza şi măsurarea riscurilor; utilizarea cardurilor de scor, atribuirea de 

ponderi, utilizarea modelelor de atenuare a pierderilor așteptate la diferite niveluri de 

risc pentru a calcula prețurile bazate pe riscuri. 

 Training în reducerea pierderilor din gaj prin instruirea debitorilor cu probleme, 

monitorizarea eficientă a împrumuturilor și identificarea timpurie a problemelor. 

 Training în prognozarea amplorii și frecvenței scenariilor celor mai pesimiste; 

calculul estimărilor de risc mai specifice; folosirea metodelor de verificare precise și 

informațiilor din lanțul valoric pentru a confirma datele situaţiilor financiare. 

 Calculul beneficiilor de la diversificarea și cunoașterea frecvenței și amplorii 

volatilității veniturilor în funcţie de condiţiile climaterice; training în condițiile şi 

termenele contractuale; luarea deciziilor cu privire la cota potrivită a vânzărilor 
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forward în diferite stadii de creștere a culturilor, utilizarea vânzărilor forward a 

culturilor; calculul riscurilor de sub- și supra-vânzare a culturilor sau de producție. 

 Training în calculul și crearea diagramelor de impact asupra diferitelor clienți și 

segmente de piață; cuantificarea reducerii riscului de la vânzarea producției în mai 

multe piețe, etc. 

251. Multe întreprinderi mici, care au nevoie de credite, sunt descurajate de a solicita credite 

din cauza procedurilor de aplicare greoaie și de lungă durată. Simplificarea procedurilor de 

solicitare a creditului, la fel ca în cazul practicilor de evaluare a riscurilor, este în mare parte 

un domeniu de competență al băncilor înseși. Cu toate acestea, procesul poate fi accelerat prin 

crearea unui sistem informațional care să implice autoritățile statului, responsabile de 

emiterea documentației necesare în procesul de solicitare a creditelor, în livrarea către 

instituții de finanțare a informațiilor deținute despre solicitanții de credite, in regim real 

(Partenerii de dezvoltare, Centrul de Guvernare Electronică) - termen scurt si mediu. 

252. Încurajarea investițiilor strategice în sectorul bancar. Atragerea mai multor investiții 

străine (adevărate) în sectorul financiar, din partea investitorilor strategici, cu un interes în 

dezvoltarea afacerilor bancare și de creditare, ar crește concurența în sectorul bancar și ar 

aduce tehnologii avansate de creditare, practici sănătoase de evaluare a riscurilor şi de 

management bancar, și mai multe resurse pe termen lung ( BNM, MIEPO) - termen mediu. 

Îmbunătăţirea cadrului legal al drepturilor creditorilor şi a infrastructurii pieţei financiare 

253. Creditarea efectivă a IMM poate fi, de asemenea, stimulată prin îmbunătățiri 

instituționale la nivelul infrastructurii financiare. O bună funcționare a registrelor de credit 

- prin intermediul cărora băncile și alți creditori sunt chemaţi să facă schimb de informații cu 

privire la calitatea debitorilor - au potențialul de a îmbunătăți accesul companiilor la credite în 

timp. Băncile care pot accesa cu ușurință date de încredere cu privire la debitori vor fi, de 

asemenea, stimulate să investească mai mult în construirea de sisteme proprii de informaţii de 

tip „inside” despre debitori
114

. IFC a asistat la îmbunătățirea cadrului legal pentru funcționarea 

BIC și a capacităților sale operaționale în ultimii câțiva ani, precum și are activități în curs de 

desfășurare în acest sens. Prin urmare, este recomandabil ca asistenţa suplimentară pentru 

sporirea operaționalităţii acestei componente a infrastructurii financiare să fie coordonată cu 

IFC/Grupul BM. Îmbunătățirile suplimentare ale funcționalității BIC, ar include (BIC, CNPF, 

donatori) - termen scurt si mediu: 

 Extinderea domeniului de aplicare al informațiilor biroului de credit (prin 

includerea tuturor OMF, AEÎ, companiilor de leasing, societăților de asigurare, 

unităţilor de credit comercial și companiilor de utilități) ar îmbunătăți calitatea 

informaţiilor de referinţă pentru decizia de credit și ar reduce costurile asimetriei 

informaționale. Aducerea OMF, AEÎ și companiilor de leasing în aria de 

reglementare cu privire la furnizarea de date către BIC ar putea fi realizată prin 

prevederea de clauze de provizionare mai stricte pentru debitorii fără istorii de 

credit la birou ai acestor organizații (cum ar fi în cazul băncilor, care fac 30% 

provizioane pentru astfel de debitori) - termen scurt. 

 Creșterea spectrului de produse livrate creditorilor, inclusiv scoruri de credit, 

date sectoriale, monitorizarea portofoliului, etc. și îmbunătățirea soluției tehnice 

(soft-ului) pentru funcționarea BIC - termen mediu.  

 Îmbunătăţirea supravegherii din partea regulatorului asupra funcționării BIC, 

acurateței și exhaustivităţii informațiilor furnizate către birou - termen scurt. 

                                                 
114 EBRD transition report 2015-2016. 



137 

 

 Scutirea de TVA a produselor BIC pentru ca acestea să devină mai atractive 

pentru creditorii mici – termen scurt. 

254. Consolidarea cadrului juridic al drepturilor creditorilor și soluţionarea lacunelor 

legislative și de reglementare în regimul de insolvabilitate (Ministerul Justiției, donatori) 

- termen scurt. Raportul BM privind respectarea standardelor și codurilor (din decembrie 

2014) oferă recomandări cuprinzătoare privind îmbunătățirea cadrului legislativ aferent 

drepturilor creditorilor și regimului de insolvabilitate, gestionării riscurilor și restructurării 

corporative extrajudiciare, cadrului instituțional și de reglementare referitor la regimurile 

creditorilor/debitorilor și celui de insolvabilitate. Printre acestea
115

: 

 Reformarea procedurii ordonanței (titlului executor), prin introducerea unei liste 

limitate de clauze de apărare admisibile, axată pe aspectele procedurale de executare, 

în schimbul abordării neexclusive actuale. Limitarea dreptului instanțelor de judecată 

de a anula ordonanțele la un set de circumstanțe concrete; introducerea dreptului 

creditorului de a ataca cu recurs actul instanței de judecată de anulare a ordonanței. 

 Eliminarea prevederilor legale şi practicilor care permit de a limita acordarea 

dreptului de ipotecă/gaj următor asupra aceluiași activ. 

 Elaborarea de programe de training pentru creditori cu privire la practica tranzacțiilor 

de garantare pentru a încuraja profitarea pe deplin de posibilitățile pe care legea o 

permite, inclusiv o mai bună utilizare a gajului asupra stocurilor și creanțelor. 

 Majorarea sancțiunilor  pentru înstrăinarea/distrugerea gajurilor bunurilor mobile 

până la o mărime descurajatoare (echivalentă, de exemplu, cu suma inițială a 

creditului), pentru a preveni astfel de acțiuni; 

 Elaborarea și implementarea pe bază continuă şi obligatorie a programelor de 

training pentru judecătorii de primă instanță cu privire la executarea hotărârilor în 

cauzele de aplicare a drepturilor de gaj și cauzelor în procedură în ordonanță, 

încurajarea judecătorilor să aplice cu strictețe normele împotriva litigiilor cu rea 

credință.  

 Repartizarea dosarelor de insolvabilitate membrilor desemnați ai instanței care sunt 

instruiți în gestionarea cazurilor de insolvabilitate. 

 Perfecţionarea formării profesionale a judecătorilor care gestionează cazurile de 

insolvabilitate, astfel încât aceasta să includă cunoștințe de economie, precum și 

abilități specializate de management pentru cazurile de insolvabilitate. Instruirea 

judecătorilor în aplicarea Legii insolvabilității. 

 Monitorizarea performanţei judecătorilor pentru  verificarea eficienţei lor. 

 Instruirea, monitorizarea respectării termenilor/condiţiilor de certificare şi evaluarea 

administratorilor de insolvabilitate. 

255. Asigurarea unui registru on-line pe deplin funcțional pentru gajul bunurilor 

mobile (Ministerul Justiției, donatorii) - termen scurt. Utilizarea de garanții mobiliare ar 

putea fi consolidată prin perfecţionarea funcționării registrului online al gajurilor bunurilor 

mobile, ceea ce ar îmbunătăți siguranţa înregistrărilor și ușurința utilizării.  

256. Înlăturarea creditelor neperformante din bilanțurile băncilor și companiilor 

(BNM, Ministerul Finanțelor, MEI) ar putea contribui la revigorarea creditării prin crearea 

de spațiu pentru acordarea de noi credite. Sunt necesare acțiuni decisive pentru a face față cu 

creditele neperformante, care au cântărit greu în bilanțurile mai multor bănci în ultimii 7 ani. 

                                                 
115 Moldova Financial Sector Assessment Program, Report on the Observance of Standards and Codes, WB, Dec. 2014. 
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Printre măsurile eficiente de combatere a creditelor neperformante în practica internațională 

se numără: 

 Facilitarea restructurării extrajudiciare şi simplificarea procedurilor de insolvabilitate 

pentru firme; 

 Asigurarea unui regim fiscal favorabil pentru anularea CNP (tratamentul TVA 

favorabil, etc.);  

 Dezvoltarea unei pieţe a CNP cu ajutorul companiilor specializate de management a 

activelor. 

257. În timp ce ultimele 2 măsuri de reducere a CNP pot fi asociate cu anumite costuri fiscale 

pe termen scurt, pe termen lung revigorarea intermedierii financiare și de investiții va sprijini 

creșterea economică și a veniturilor fiscale. Companiile specializate private de gestionare a 

activelor pot accelera reorganizarea corporativă. Există, în general, o necesitate ca guvernul să 

coordoneze soluționarea problemelor sistemice ale CNP, care să reunească sectorul financiar, 

supraveghetorul bancar și autoritățile fiscale
116

. 

258. Creșterea eficienței schemei de garantare publică a creditelor (FGC ODIMM). 
Deficienţele existente ar trebui abordate, pentru a crește interesul băncilor în utilizarea 

garanțiilor FGC. Printre reformele necesare se numără: 

 Abordarea comună de către BNM și GM a statutului garanțiilor FGC. Pentru a 

fi acceptate la diminuarea expunerii nete la credite în scopuri de provizionare, 

acestea trebuie să corespundă categoriilor de garanţii recunoscute de către BNM în 

acest scop (p. 2, art. 5 din Regulamentul BNM cu privire la expunerile mari, aprobat 

de Consiliul administrativ al BNM nr. 240 din 09.12.2013) (BNM, MEI, MF, 

ODIMM) - termen scurt. 

 Capitalizarea Fondului de garantare a Creditelor, după reformarea abordării 

sale conceptuale (Ministerul Finanțelor, ODIMM, donatorii) - termen mediu și 

lung. La nivelul actual al operațiunilor, FGC este suficient pentru a satisface cererea 

slabă din partea băncilor. Cu toate acestea, în comparație cu portofoliul total de 

credite bancare și al IMM, dar şi în comparaţie internaţională, mărimea sa este 

nesemnificativă. În țările europene, soldul total al garanţiilor variază între 0,1% şi 

2,1% din PIB
117

. Pentru a ajunge la nivelul minim european de 0,1% din PIB, 

mărimea FGC ar trebui să crească de cel puțin două ori, cu condiţia ca întreaga sumă 

să fie utilizată. Cu toate acestea, pentru a utiliza întregul fond disponibil, trebuie 

abordate deficienţele care subminează eficiența sa. BM a făcut o evaluare a 

performanței FGC și a formulat recomandări pentru depășirea atractivităţii scăzute 

pentru bănci. Aceasta oferă, de asemenea, asistență pe partea tehnică (soft, 

conectivitate, etc.).  

 Includerea în schema FGC a altor creditori - OMF, AEÎ, companiile de leasing 

(ODIMM) - termen scurt. Pentru a spori utilizarea fondului de către creditori și 

nivelul său de acoperire al IMM, FGC trebuie să îşi extindă serviciile sale către alți 

creditori (OMF, AEÎ, companiile de leasing). Pentru a realiza acest lucru, este nevoie 

de modificarea art. 13 (6) al noii Legi nr. 550 cu privire la IMM, înlocuind cuvintele 

„instituţii financiare” cu alţi termeni care ar cuprinde toţi creditorii, nu doar băncile. 

 Dezvoltarea de noi produse pentru beneficiari (de exemplu, garanții portabile, 

etc.), care ar contribui la diminuarea "apetitului" instituțiilor financiare pentru 

                                                 
116 EBRD Transition Report 2015-2016. 
117 Ivan Koriakin, Robert Kirchner, Establishing a SME Credit Guarantee Fund in Ukraine: Analysis and Recommendations, 

June 2016. 
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garanții/gaj, luând în considerare experiența internațională și practica unor donatori 

și/sau fonduri similare din alte țări (ODIMM) - termen scurt si mediu. 

259. Creșterea plafonului depozitelor garantate de la actualele 6000 MDL (20000 MDL 

începând cu 01.01.2018), pentru a canaliza mai multe economii în sectorul bancar, inclusiv 

din remitențe. În conformitate cu AA, Moldova trebuie să își armonizeze legislația cu privire 

la garantarea depozitelor cu Directiva 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor (înlocuită între timp cu Directiva 

2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014, privind sistemele 

de garantare a depozitelor) până la 01 iulie 2021, cu excepția prevederii referitoare la nivelul 

minim de garantare pentru fiecare deponent, care trebuie să fie pus în aplicare până la 01 iulie 

2026. În scopul de a converge treptat la prevederile respective, plafonul depozitelor garantate 

de FGDSB ar trebui să crească cu aproximativ 12 mii de EUR în fiecare an. Există deja cel 

puțin un plan gata de reformă a FGDSB - proiectul de lege elaborat de Consilierii de Nivel 

Înalt ai Uniunii Europene. Un altul - planul interministerial, în conformitate cu recomandările 

FSAP era, la momentul investigațiilor, în curs de elaborare. Cele două planuri ar trebui să 

fie agreate și integrate, să includă soluțiile optime pentru creșterea eficienței FGDSB, în 

conformitate cu Directiva 2014/59/UE (FGD, FGDSB, Ministerul Finanțelor, BNM) – 

termen scurt. Alternativ, pentru încurajarea depozitelor pe termen lung: (a) de la populație, 

ar putea fi prevăzute diferite nivele de garantare, în funcție de termenele de scadență, de 

exemplu:  6000 MDL pentru depozitele pe termen mai mic de 3 ani; 100 mii MDL pentru cele 

pe termen între 3-5 ani; 300 mii MDL - între 5-7 ani, și 500 mii MDL pentru cele cu termen 

mai mare de 7 ani, și (b) de la persoanele juridice, ar putea fi aplicată scutirea (totală sau 

parțială) de impozitul pe dobânzile de la depozitele cu termen mai mare de 5 ani. În scop 

de fundamentare/argumentare și decizie, alternativele propuse ar putea fi precedate de sondaje 

și/sau studii de impact (BNM, FGDSB, MF) - termen mediu; 

260. Pentru atragerea mai multor resurse pe termen lung în sistemul bancar, este nevoie de 

elaborarea unui set de măsuri care ar permite creșterea lichidităților pe termen lung 

pentru finanțarea investițiilor, așa ca încurajarea și stimularea emiterii de către bănci a 

obligațiunilor pe termen lung (cu termenul de scadență mai mare de 5 ani) și a investițiilor 

în acestea. În acest scop, ar fi utilă efectuarea unui studiu pentru evidențierea constrângerilor 

de reglementare și de piață existente cu identificarea unor soluții viabile (BNM, CNPF, MF, 

MEI) - termen mediu. 

261. Elaborarea și aprobarea cadrului legal de reglementare a insolvabilității 

debitorilor-persoane fizice, care ar trasa un echilibru rezonabil între interesele debitorilor și 

cele ale creditorilor. Legea similară din România oferă un reper bun în acest scop, în timp ce 

unii donatori au o vastă experiență în evaluarea diferitelor regimuri de insolvabilitate pentru 

persoanele fizice și/sau acordarea de asistență pentru crearea unor astfel de regimuri în mai 

multe ţări (Banca Mondială). Crearea cadrului instituțional eficient pentru punerea în aplicare 

a acestuia (comisii de insolvabilitate, judecători și instanțe calificate, receptori judecătoreşti, 

etc.) (Ministerul Justiției, donatorii) - termen mediu. 

262. Pentru perfecționarea practicilor de evaluare a gajurilor și înlăturarea multor dintre 

deficiențele identificate în prezentul studiu, este nevoie ca cadrul legal şi normativ referitor 

la activitățile de evaluare să fie ajustat la standardele internaţionale de evaluare 

(Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, CNPF, MEI, MF) - termen scurt. 

263. Problematica educației financiare (EF) este una foarte importantă pentru ridicarea 

calității serviciilor financiare și îmbunătățirea AF. BNM a lansat activități de elaborare a unei 

Strategii naționale privind EF, care, însă, ar trebui precedate de un studiu amplu al acestei 

problematici. Or, aceasta ar trebui să implice eforturi și activități din partea unui număr mai 

mare de instituții interesate: CNPF, MF, MEI, etc. Un astfel de studiu ar trebui să pornească 

de la identificarea constrângerilor actuale în EF și să propună soluții lucrative pentru 

îmbunătățirea AF, care ar sta la baza noii Strategii (BNM, CNPF, MF, MEI) – termen scurt. 
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Consolidarea independenţei şi autorităţii BNM 

264. Asigurarea unei independențe mai bune a BNM prin eliminarea posibilităților 

interferențelor/presiunilor politice şi a grupurilor private influente asupra BNM, atât prin 

intermediul concedierii/nominalizării membrilor Consiliului Administrativ al BNM, cât şi în 

funcționarea BNM. În particular: 

 Destituirea membrilor Consiliului executiv al BNM ar trebui să fie posibilă numai cu 

votul a minim 2/3 din deputați, la fel ca în cazul Guvernatorului BNM 

 Criteriile de numire/selecție a membrilor Consiliului executiv și Consiliului de 

supraveghere trebuie să fie mai clar definite. Acestea trebuie să includă, pe lângă 

experiența generală în domeniile „financiar”, „juridic” sau „monetar”, o experiență 

specifică vastă în supravegherea/reglementarea sau managementul bancar (BNM, 

Parlamentul) - termen scurt   

265. Asigurarea unor capacităţi/resurse suficiente pentru regulator pentru punerea în 

aplicare a reglementării prudențiale, inclusiv non-financiare. Pentru aceasta, în afară de 

asigurarea independenței depline și a autorităţii suficiente a BNM, trebuie consolidate 

capacitățile sale de a efectua activitățile de supraveghere sporite, prin asigurarea cu personal 

suficient pentru activitățile de reglementare și supraveghere bancară (deficitul de personal din 

departamentul de supraveghere era la mijlocul anului 2016 de 40% ) (BNM) - termen scurt. 

Mecanismele de coordonare şi rezoluţie a crizelor 

266. Implementarea Legii privind redresarea și rezoluția băncilor, armonizată cu 

Directiva 2014/59/EU a Parlamentului European și a Consiliului privind redresarea și 

rezoluția instituțiilor de credit și firmelor de investiții. Așa cum s-a discutat deja în partea 

I-a a prezentului Studiu, la 26 septembrie 2016 Guvernul şi-a asumat răspunderea pentru 

adoptarea unui pachet de legi, printre care Legea privind redresarea și rezoluția băncilor 

(aprobată pe 3 octombrie 2016). Anumite dispoziții ale Legii  intră în vigoare treptat, 

începând cu 01 iulie 2017, 01 ianuarie 2020 și 01 ianuarie 2024. Implementarea efectivă a 

Legii va necesita crearea structurii instituționale necesare (autoritatea de rezoluție, fondului de 

rezoluție bancară) și cadrului de reglementare pentru aplicarea mecanismelor de redresare şi 

de rezoluție (BNM, Ministerul Finanțelor) - termen scurt, mediu și lung. 

267. Elaborarea și desfășurarea unor activități de informare publice în legătură cu 

prevederile noii Legi privind redresarea și rezoluția băncilor, adresate publicului larg, 

mediului de afaceri, ONG-urilor, experților și personalului bancar, reprezentanţilor relevanţi 

din sectorul public, prin diverse canale de comunicare. Acestea ar contribui la o gestionare 

mai bună a așteptărilor, la evitarea riscurilor, expunerea deponenților la mai puțin stres, 

evitând retragerea de depozite, la creșterea gradului de educaţie financiară, catalizând 

eficiența mecanismelor și instrumentelor BNM în gestionarea crizelor bancare (BNM) - scurt 

pe termen mediu. 

268. Crearea autorităţii de prevenire și de coordonare a crizelor financiare, care ar 

substitui CNSF. Aceeași lege cu privire la redresarea și rezoluția băncilor adoptată la 3 

octombrie 2016 prevede o perioadă de 6 luni pentru GM să elaboreze și să transmită 

Parlamentului o lege pentru crearea autorității macro-prudențiale naționale. Există deja o 

propunere, elaborată de Înaltul Consilier al UE pentru Sistemul Financiar, care prevede 

crearea unei autorități macro-prudențiale în cadrul BNM, responsabilă de prevenirea și de 

coordonarea crizelor financiare. GM ar trebui să-l ia ca bază pentru elaborarea proiectului de 

lege privind crearea autorității macro-prudențiale naționale, care să prevadă coordonarea 

eficientă cu autoritățile de stat implicate, să asigure o delimitare strictă a competențelor și o 

capacitate de a reacționa rapid la riscurile potențiale și evenimentele adverse, să evite 

influenţele politice și să consolideze capacitățile agențiilor-membre să-și exercite în mod 

eficient funcţiile de prevenire, coordonare și soluționare a crizelor (BNM, CNPF, Ministerul 

Finanțelor, donatorii) - termen scurt 
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Asigurarea transparenţei structurilor de proprietate şi îmbunătăţirea guvernării corporative 

în bănci 

269. BNM nu dispune de instrumente eficiente pentru a verifica informațiile cu privire la 

acționarii străini ai băncilor, ceea ce împiedică identificarea beneficiarilor efectivi finali 

(BEF) ai acțiunilor băncilor, corespunderea lor cu criteriile de integritate și identificarea 

posibilelor acțiuni concertate sub pragul specificat. Este nevoie de o cooperare sporită cu 

autoritățile de reglementare şi supraveghere străine, serviciile de informații, care să 

permită verificarea efectivă a BEF, evaluarea criteriilor de integritate, punerea în 

aplicare a prevederilor privind creditarea părților afiliate, rata de suficienţă a 

capitalului (CAR) și legislației de prevenire a spălării banilor, asigurarea accesului 

sistemic la informațiile cu privire la cazierele judiciare și anchetele în curs de 

desfășurare în privinţa BEF (BNM) - termen scurt pe termen mediu. 

270. Lipsa de transparență a acționarilor băncilor afectează, de asemenea, guvernarea 

corporativă. BNM trebuie să abordeze problema guvernării corporative prin prevederea 

de reglementări specifice obligatorii referitoare la guvernarea corporativă, în 

conformitate cu principiile de bază Basel III (funcțiile de gestionare a riscurilor și de 

conformitate independente, comitetele specializate la nivelul consiliului de administrație, etc.) 

(BNM) - pe termen scurt si mediu. 

271. Asigurarea independenței și profesionalismului consiliilor, structurilor de management 

executiv și de control intern ale băncilor prin urmărirea respectării, cu strictețe, a separării 

rolurilor și responsabilităților organelor de conducere, managementului executiv și control 

intern, a standardelor de integritate, calificare, experiență și gestionare a riscurilor pentru 

membrii consiliilor, organelor de management executiv și control intern, prevăzute de  

Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii (Hotărârea Comitetului 

executiv al BNM nr. 146 din 07.06.2017) și de  Regulamentul cu privire la exigențele față de 

administratori (Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 203 din 27.07.2017) (BNM) - 

termen scurt, mediu și lung. 

272. Extinderea categoriei de funcții executive în bănci care au nevoie de aprobarea 

prealabilă de către BNM în baza standardelor de integritate (șefii de control și audit 

intern, managementul riscului, etc.) (BNM) - termen scurt. 

273. Definirea mai exactă în Codul de guvernare corporativă în bănci a regulilor de 

guvernare corporativă bancară, a responsabilităților pentru respectarea acestora și sancțiunilor 

pentru încălcarea lor, delimitarea mai clară a atribuţiilor şi responsabilităţilor 

acţionarilor, managementului şi structurilor de control ale băncilor (consiliului 

administrativ, executiv, controlul intern şi auditul), prin elaborarea standardelor unice minime 

şi monitorizarea strictă a respectării acestora de către bănci (BNM, băncile) - termen scurt. 

274. Înăsprirea responsabilităților și sancțiunilor pecuniare şi penale pentru practicile 

de guvernare bancare nepotrivite și inadecvate, încălcarea normelor generale prudențiale și 

a standardelor de management a riscurilor (BNM) - termen scurt. Acestea ar trebui să 

includă, printre altele, creșterea semnificativă a răspunderii pecuniare pentru managerii și 

acționarii băncilor pentru falimentul și/sau prejudicierea semnificativă a unei bănci 

(comensurabil cu mărimea prejudiciului cauzat), inclusiv pentru aprobarea creditelor cu 

încălcarea reglementărilor în vigoare. 

Stimularea dezvoltării finanţării prin intermediul fondurilor de capital privat şi de risc 

275. Având în vedere beneficiile semnificative pe care le presupune capitalul privat în ceea 

ce privește investițiile, crearea locurilor de muncă și dezvoltarea companiilor, încurajarea 

investițiilor de capital privat mai mari în țară ar putea contribui la creșterea investițiilor și 

stimularea creșterii economice. Din cauza termenului lung de recuperare şi a lichidităţii 

reduse a capitalului privat ca și clasă de active, investitorilor trebuie să li se asigure un cadru 

legal transparent și de încredere, în special în ceea ce privește drepturile acționarilor 
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minoritari și executarea contractelor. De asemenea, dezvoltarea piețelor publice de 

capital/burselor de valori adaptate pentru întreprinderile mici și mijlocii poate oferi fondurilor 

de capital privat mai multe oportunități pentru ieșirea investițiilor. Acțiunile de politici 

pentru sprijinirea fluxurilor de capital privat ar putea include: 

 Elaborarea, aprobarea şi punerea în aplicare a cadrului legislativ și de 

reglementare pentru fondurile cu capital de risc, corespunzătoare normelor UE 

(Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 345/2013 din 17 aprilie 

2013 privind fondurile europene cu capital de risc) (MEI) – termen scurt; 

 Consolidarea protecției juridice a acționarilor minoritari și aplicării legii care ar 

spori capacitatea fondurilor cu capital privat de a-şi asigura controlul asupra 

managementului companiilor în care au investit. Îngrijorările cu privire la calitatea 

aplicării legii și protecția juridică slabă a acționarilor minoritari descurajează extrem 

de mult activitatea investitorilor de capital privat. Aceştia au tendința de a obține 

controlul majoritar, ceea ce reduce semnificativ numărul de afaceri potențiale cu 

participarea capitalului privat, aşa cum mulți antreprenori ar putea fi reticenți în a 

ceda controlul majoritar în stadii incipiente, atunci când valoarea companiilor lor este 

încă mică. De asemenea, acest lucru face dificilă diversificarea portofoliilor 

fondurilor prin ţintirea unui număr mare de companii
118

 (Ministerul Justiției, MEI) 

- termen scurt si mediu. 

 Îmbunătățirea guvernanței corporative în întreprinderi. Acest lucru se referă în 

principal la abilitatea acționarilor minoritari care doresc să joace un rol activ în 

societate, cum ar fi fondurile de capital privat: (i) să încheie acorduri de acționariat și 

se bazează pe aplicarea lor; (ii) să aibă posibilitatea să numească un membru al 

consiliului; și (iii) să se bazeze pe dezvăluirea informaţiei oferite de către firme 

(MEI, Ministerul Justiției) - termen mediu. 

 Stimularea dezvoltării pieței publice de capital. Existenţa unor piețe eficiente de 

capital fac mai ușoară ieşirea fondurilor de capital privat din investiții. De asemenea, 

piețele de capital mai dezvoltate și lichide pot creşte randamentele așteptate de la o 

investiție. În contrast, piețele de capital slab dezvoltate descurajează activitatea 

capitalului privat. Creșterea adâncimii piețelor de capital ar trebui să fie o prioritate 

pentru atragerea mai multor investiții de capital privat în țară. Aplicarea mai strictă a 

regulilor de tranzacționare privilegiate sunt, de asemenea, determinanţi cruciali ai 

dezvoltării pieței de capital (CNPF) - termen mediu. 

 O altă opțiune pentru a facilita dezvoltarea piețelor publice de capital poate fi 

crearea unei burse de valori specializate pentru IMM, care ar reduce costurile de 

listare și presiunea de reglementare. Aceasta din urmă pot face, de asemenea, IMM-

urile mai atractive ca obiective de investiții pentru fondurile de capital privat, 

deoarece cresc probabilitatea ca fondurile de capital privat să „iasă” din investiții cu 

o valoare mai mare. O "piață de creștere" pentru IMM-uri permite companiilor mai 

mici să îşi plaseze acțiunile în cadrul unui sistem de reglementare mai flexibil, la un 

cost mai mic. Exemple de succes ale unor astfel de piețe sunt în Regatul Unit al 

Marii Britanii, România, Polonia, Turcia (CNPF) - termen mediu. 

 Îmbunătățirea aplicării normelor de dezvăluire a informației în cadrul firmelor, 

inclusiv a standardelor de audit, care poate crește încrederea acționarilor în rapoartele 

financiare ale companiilor (MEI, Ministerul Finanțelor) - termen mediu. 

                                                 
118 EBRD transition report 2015-2016. 
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 Prevederea unui tratament fiscal favorabil pentru veniturile din investiții poate 

juca, de asemenea, un rol important în stimularea investițiilor de capital privat (MEI, 

Ministerul Finanțelor) - termen mediu. 

276. Elaborarea, aprobarea şi punerea în aplicare a cadrului legislativ, de reglementare 

și instituțional referitor la finanțările participative (crowdfunding), o metodă alternativă 

de finanțare colectivă a unor proiecte, care ar conduce la îmbunătățirea AF pentru start-upuri 

şi IMM, care nu reuşesc să acceadă la finanţarea tradițională. Totodată, aceasta ar permite 

dezvoltarea actorilor finanţării participative într-un cadru legal şi fiscal corespunzător (MEI, 

Parlamentul) – termen mediu. 

Creşterea ratei de economisire şi canalizarea remitenţelor în sectoarele productive 

277. O serie de politici pot contribui atât la stimularea economisirii interne, cât și la 

accelerarea dezvoltării piețelor de capital interne. Reforma pensiilor poate consolida 

stimulentele persoanelor fizice de a economisi pentru pensionare și cataliza dezvoltarea 

fondurilor de pensii și de plasament colectiv în valori mobiliare
119

 - investitori instituționali, 

cu o abordare pe termen lung. După cum s-a menționat deja în partea de bază a acestui studiu, 

reforma sistemului de pensii în Moldova este în curs de desfășurare, deși decurge foarte lent. 

Abordarea problemei bazei investitorilor instituționali în Moldova ar implica, în primul rând, 

adoptarea cadrului legislativ și de reglementare aliniate cu normele și eforturile UE pentru 

dezvoltarea sectorului: 

 Elaborarea și adoptarea cadrului legislativ și de reglementare privind fondurile 

facultative de pensii, pe deplin armonizate cu reglementările UE (Directiva 

2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind 

activitățile și supravegherea instituțiilor de pensii ocupaționale) (CNPF, 

Parlamentul) - termen mediu. 

 Stimularea dezvoltării sectorului pensiilor facultative, prin creșterea atractivității 

și a încrederii din partea populației (punerea în aplicare a activităților de dialog de 

politică, campanii de conștientizare, activități de formare, etc.) (CNPF) - termen 

mediu și lung.  

 Aprobarea cadrului legislativ și de reglementare privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare, stimularea dezvoltării sectorului de 

plasamente colective (CNPF, Parlamentul) - termen mediu și lung. 

 Încurajarea dezvoltării sectorului de asigurări (CNPF) - termen scurt, mediu și 

lung. 

278. Pentru economie în ansamblu, un procent mai mare de remitențe canalizate prin 

intermediul sectorului bancar ar face mai ușoară redirecționarea economiilor nefolosite către 

firmele și persoanele fizice care au nevoie de finanțare pentru proiectele lor de afaceri. În 

scopul creșterii procentului remitențelor plasate în conturile de economii, ar trebui elaborate 

și implementate proiecte de iniţiere a beneficiarilor de remitențe referitor la serviciile 

bancare disponibile și oferite programe de formare în educaţia financiară. Aceste 

inițiative ar putea contribui la încurajarea economisirii prin intermediul sistemului bancar 

formal și instruirii potențialilor clienți ai băncilor cum să-și planifice bugetele. Astfel de 

inițiative au fost lansate de BERD în Moldova și în alte țări post-sovietice (Armenia, 

Azerbaidjan, Georgia, Kîrgîzstan și Tadjikistan) printr-un proiect de incluziune financiară 

finanțat de Fondul Multi-donator pentru Ţările în Tranziție Timpurie al BERD. Personalul 

băncilor participante a fost, de asemenea, conștientizat referitor la importanța educației 

                                                 
119 “Valori mobiliare”: (i) acţiuni în companii şi alte titluri de valoare echivalente cu acţiuni (cote) în companii; (ii) bonuri şi 

alte forme de titluri de creanţă; (iii) orice alt titlu de valoare negociabil, care poartă dreptul de achiziţionare a oricărei astfel 

de valori mobiliare prin subscriere sau schimb (Directiva 2009/65/EC din 13 iulie 2009). 
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financiare a beneficiarilor de remitențe, fiind informat cu privire la modalităţile de a face 

produsele băncilor lor mai atractive. Inițiative similare ar trebui reproduse și extinse (MEI, 

băncile, asociaţiile bancare, Asociaţia centrală a AEÎ, donatorii) - termen scurt și mediu. 

279. Extinderea programului de atragere a remitențelor PARE 1+1 prin furnizarea mai 

multor fonduri pentru scopurile acestuia (ODIMM, donatorii) - termen scurt si mediu. 

280. Încurajarea și susţinerea parteneriatelor sectorului bancar și al AEÎ cu ONG-urile care 

lucrează cu migranții, dezvoltarea/promovarea serviciilor şi educației financiare pentru a 

stimula mai multe economii și remitențe în conturile de economii (GM, BNM, CNPF, MEI, 

partenerii de dezvoltare) – termen scurt, mediu și lung. 

281. Evitarea măsurilor, care ar putea avea un efect descurajator asupra economiilor şi 

remitenţelor (e.g. impozitarea dobânzilor la economii şi a remitenţelor) (GM) – termen 

scurt, mediu şi lung. 

282. Întreprinderea mai multor măsuri pentru a aduce facilitățile de plată la „ușa 

deținătorilor de numerar" și majorarea semnificativă a spectrului de servicii și bunuri 

care urmează să fie cumpărate prin plăți electronice. Facilitățile de plată se referă la 

carduri bancare, internet banking, terminale de plată, bancomate; unele dintre acestea au 

nevoie de training și ar trebui să fie ușor accesibile (GM, BNM) - termen scurt si mediu. 

Facilitarea accesului la finanţare pentru agricultură 

283. Evaluarea resurselor funciare și dezvoltarea unei baze de date cu informaţii despre 

terenurile disponibile, calitatea terenurilor, tranzacțiile realizate cu terenuri, ofertele de 

vânzare existente, deschisă tuturor părților interesate: proprietarilor de terenuri, companiilor 

agricole, investitorilor ș.a. (Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, MADRM) – termen 

scurt şi mediu. 

284. Transparentizarea pieței funciare ar trebui să fie însoțită de reducerea complexității 

procedurilor de înregistrare și diminuarea costurilor de tranzacționare a terenurilor (pentru 

înregistrarea arendei, vânzare/cumpărare, moștenire, schimb, donație de teren agricol, taxe 

notariale, etc.) (Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, Ministerul Justiției) - termen scurt 

si mediu. 

285. Elaborarea și punerea în aplicare a legislației care să permită utilizarea unui 

instrument inovativ de finanțare în agricultură, aşa ca certificatele de recoltă, luând în 

consideraţie cele mai bune practici internaționale și experiența țărilor din regiune (MADRM, 

Ministerul Justiției) - termen scurt si mediu. 

 
 

Box 3. Diferite țări au explorat diferite modalități de depășire a constrângerilor în finanțarea agriculturii. O 

astfel de inițiativă implică un instrument de pre-recoltare inovator numit "certificat de recoltă", care își are 

originea în Brazilia și încurajează finanțarea comercială a activităților agricole de către sectorul privat. 

Acesta susține, în prezent, operațiuni de finanțare cu o valoare totală de aproximativ 20 miliarde USD pe 

an. Sistemul certificatelor de recoltă, care este structurat în jurul unei legi dedicate, stabilește o obligație 

standardizată de a furniza produse agricole sau de a face plăți viitoare (către titularul certificatului), în 

schimbul fondurilor de pre-recoltare (fie în formă monetară sau ca plată în natură). Această obligație nu 

poate fi modificată sau revocată, în nicio circumstanţă (inclusiv de forță majoră) și poate fi încorporată într-

un document comercializabil, ceea ce îi crește și mai mult valoarea de piață. De asemenea, obligația este 

garantată cu gaj, în special sub formă de produse agricole viitoare. Serbia și Ucraina au introdus recent 

sistemul certificatelor  de recoltă. Autoritățile din cele două țări au trebuit să se asigure mai întâi de 

elaborarea legislației relevante, într-un mod care să reflecte cele mai bune practici internaționale şi care să 

corespundă, de asemenea, specificului sistemelor juridice locale. Toate părțile majore interesate (băncile, 

companiile de asigurări și firmele din domeniul agro-businessului) au contribuit cu opinii la elaborarea 

legislației, care au servit ca punct de plecare pentru dezvoltarea soluțiilor. Această legislație reglementează 

contractele de finanțare agricolă înainte de recoltare, precum și înregistrarea unor astfel de acorduri, 

soluționarea creanțelor creditorilor (folosind produse agricole viitoare, ca o formă de garantare fără 

posesiune), precum și drepturile și obligațiile speciale ale părților contractante (de exemplu, drepturile și 

obligațiile referitoare la mecanismele specifice de finanțare și de punere în aplicare adaptate la piețele din 

Serbia și Ucraina) (Raportul de tranziție BERD 2015-2016) 
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286. Certificatele de depozit sunt un alt instrument util, în special pentru acoperirea 

împotriva volatilității prețurilor la produsele agricole după recoltare și atenuarea 

constrângerilor referitoare la gaj. Moldova a adoptat deja în 2006 Legea privind certificatele 

de depozit, cu toate acestea după cum s-a discutat mai sus în cadrul studiului, utilizarea 

eficientă a acestora este limitată de conștientizarea scăzută în rândul participanților pieței, 

comportamentul netransparent al producătorilor agricoli și lipsei de stimulente pentru 

operatorii de depozite. Totodată, trebuie ajustat cadrul normativ special (Legea nr. 33 privind 

depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale), după modificarea 

Legii nr. 451 privind reglementarea prin licențiere în sensul excluderii obligativității licenței 

pentru magazinerii cerealieri (operatorii de depozite). Legile și reglementări efective, precum 

şi punerea în aplicare a acestora, trebuie să fie completate de dialogul de politici între 

principalele părți interesate, care să vizeze creșterea gradului de conștientizare a 

problemelor-cheie în utilizarea certificatelor de depozit. Acest lucru ar trebui să ajute la 

creșterea încrederii în sistemul certificatelor de depozit. De asemenea, utilizarea acestui 

instrument ar putea fi stimulată prin oferirea diferitor forme de facilitare (includerea în 

programul de subvenții de stat, stimulente fiscale, etc.). Pentru aceasta, dar și în scopul 

identificării altor soluții posibile de impulsionare a acestui instrument de stimulare a finanțării 

în agricultură, dar și a noului instrument propus mai sus (certificatele de recoltă), este 

recomandabilă efectuarea unui studiu cu analizarea constrângerilor existente în 

utilizarea CD și formularea unor măsuri de stimulare a utilizării CD și a certificatelor 

de recoltă  (MADRM, AIPA) - termen scurt si mediu. 

287. Creșterea eficienței subvențiilor de stat prin:  

 Schimbarea abordării sale de la distribuția banilor publici la suport acordat în baza 

unor rezultate măsurabile și tangibile (prin stabilirea unor criterii de performanță 

post-debursare concrete în schimbul subvențiilor sau altor instrumente bazate pe 

rezultate). Acest lucru poate fi realizat după efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a 

impactului subvențiilor de stat asupra sectorului agricol până în prezent.  (GM) - 

termen scurt şi mediu; 

 Subvenționarea investițiilor în mașini, echipamente și utilaje agricole de pe piața 

secundară, cu condiția procurării acestora prin finanțări de la instituții de creditare 

(GM) – termen scurt și mediu.  

288. Extinderea creditării în agricultură (dar și în alte sectoare) și atenuarea problemei CNP 

și dezvoltarea instrumentelor alternative creditării bancare pot fi impulsionate prin stimularea 

dezvoltării piețelor secundare pentru mașini, utilaje și echipamente. În acest sens, este nevoie 

de demararea unui studiu al problemei ne-lichidității piețelor secundare pentru mașini, 

utilaje și echipamente (în particular, pentru cele agricole), în scopul stabilirii 

constrângerilor existente, identificării soluțiilor și formulării de recomandări de stimulare a 

dezvoltării acestor piețe (MADR, MEI, BNM, CNPF, MF) – termen scurt și mediu. 

Creşterea rolului sectoarelor de microfinanţare şi leasing 

289. Perfecţionarea cerințelor privind dezvăluirea informaţiilor și transparența 
(referitoare la proprietate și prețuri) pentru OMF (CNPF) - termen scurt şi mediu. 

290. Instituirea unor cerințe de raportare trimestrială a situațiilor financiare pentru 

companiile de leasing, publicarea acestora cel puțin în formatul disponibil pentru OMF și 

AEÎ (CNPF) - termen scurt şi mediu. 

291. Lipsa unor informații statistice depline și veridice referitoare la piața serviciilor de 

leasing reprezintă o constrângere pentru procesele de analiză și dezvoltare strategică a acestui 

tip de servicii financiare ca alternativă la cele bancare – ar fi utilă prevederea unor statistici 

separate pentru portofoliile de leasing ale băncilor și OMF, în scopuri de analiză și 

planificare strategică (CNPF, BNM) – termen scurt. 
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292. Unele prevederi ale noilor proiecte de lege cu privire la OCNB și de modificare a Legii 

cu privire la CNPF nr.192/2008 au potențialul să creeze noi constrângeri în sector (așa ca 

introducerea ratei de suficiență a capitalului și a taxei de supraveghere în mărimea și forma 

propusă). Pentru evitarea efectelor negative ale acestora asupra sectorului (creșterea ratelor 

dobânzilor, reducerea concurenței), din proiectul legii cu privire la OCNB și, respectiv, 

proiectul de modificare a Legii cu privire la CNPF nr.192/2008 ar trebui eliminată 

prevederea referitoare la rata minimă de suficiență a capitalului, iar taxa de 

supraveghere ar trebui stabilită sub forma unei taxe de bază (CNPF) – termen scurt. 

293. Susţinerea consolidării AEÎ în asociaţii mai mari de economii şi împrumut, inclusiv 

prin acordarea de asistență tehnică din partea donatorilor și a stimulentelor necesare de 

reglementare din partea CNPF (CNPF, donatorii) - termen mediu și lung. 

294. Crearea condițiilor echitabile în subvenționarea de către stat a investițiilor în 

bunuri mobile și imobile procurate în leasing și destinate sectorului agroindustrial - 

permițând companiilor, care procură bunuri în leasing, să beneficieze de subvenții de stat pe 

parcursul perioadei active de leasing şi nu după răscumpărarea integrală a acestora (AIPA) - 

termen scurt. 

295. Asigurarea condițiilor echitabile pentru regimul TVA al mijloacelor fixe 

achiziționate în condiții de leasing și incluse în capitalul statutar - aceste echipamente 

trebuie să fie scutite de TVA, la fel ca echipamentele similare achiziționate prin orice altă 

metodă de plată (Ministerul Finanțelor) - termen scurt. 

296. Excluderea limitării care nu permite companiilor de leasing să deducă 

provizioanele pentru pierderi mai mult de 5% din soldul mediu anual al creanțelor 

aferente contractelor de leasing. Crearea provizioanelor pentru pierderi în scopuri fiscale ar 

trebui să fie reglementată de reguli unice pentru OMF și companiile de leasing (Ministerul 

Finanțelor, CNPF) - termen scurt. 

297. Simplificarea procedurilor de reposesie a bunurilor de către companiile de leasing 

în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată de către locatari, prin limitarea motivelor de 

recurs împotriva ordonanțelor simplificate (titlurilor executorii) emise de către instanțele de 

judecată la solicitarea companiilor de leasing. (Ministerul Justiției) - termen scurt. 

Consolidarea cadrului regulator şi instituţional 

298. Consolidarea supravegherii şi reglementării pieței de creditare sub o "singură 

umbrelă ". Pentru aceasta, reglementarea și supravegherea organizațiilor de creditare 

nebancare (inclusiv OMF, AEÎ și companiile de leasing), ar trebui să treacă la BNM, în 

paralel cu creșterea capacității BNM de a exercita funcțiile extinse de reglementare și 

supraveghere. În același timp, CNPF va fi responsabilă de reglementarea și supravegherea 

sectorului financiar non-creditare (piața de capital, sectorul de asigurări etc.) (Parlamentul) - 

termen mediu. 

299. De asemenea, este important să fie echilibrate echitabil normele prudențiale, inclusiv 

de constituire a provizioanelor de către diferite tipuri de instituții de credit, pentru a evita 

specula prin intermediul participărilor încrucișate sau furnizării încrucișate de fonduri pentru 

acordarea creditelor (BNM, CNPF) - termen mediu. 

300. În scopul lărgirii câmpului de manevră al băncilor la acordarea creditelor ar fi utilă 

extinderea categoriilor de clasificare a creditelor (în scop de creare a rezervelor pentru 

pierderi la credite), sau adoptarea unor criterii/abordări sectoriale care ar ține seama de 

specificul sectorial al activității creditate la formarea rezervelor pentru pierderile la credite 

(BNM) – termen scut. 

301. Este nevoie de constituirea unui cadru instituțional și de reglementare pentru 

protecția consumatorilor (în domeniul serviciilor financiare), inclusiv reglementări şi 

structuri specializate pentru examinarea plângerilor, contestaţiilor şi/sau litigiilor, care ar 
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permite clienţilor să reclame practicile creditorilor, să soluţioneze disputele, sau să furnizeze 

feedback cu privire la practicile utilizate. Reglementările în vigoare nu abordează pe deplin 

această problemă, lăsând o mare parte a beneficiarilor de credite (corporative) în afara 

domeniului de reglementare a Legii nr. 202 din 20 iulie 2013 cu privire la contractele de 

credit pentru consumatori și a Legii nr. 157 din 18.07.2014 referitoare la încheierea și 

executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum. În același timp, 

Regulamentul BNM cu privire la dezvăluirea de către bănci a informației referitoare la 

activitatea lor (nr. 52 din 20 martie, 2014), care obligă băncile să  divulge informațiile cu 

privire la produsele lor, guvernanța corporativă, situația financiară, ratele dobânzii efective, 

etc., se referă doar la bănci. Există necesitatea de a umple acest gol prin extinderea 

protecției consumatorilor asupra clienţilor corporativi (inclusiv de microcredite), 

precum și prin prevederea de norme de dezvăluire a informațiilor pentru alți 

participanți la piața de creditare (OMF, AEÎ, companii de leasing). În același timp, 

structurile instituționale existente pentru protecția consumatorilor (Agenția pentru Protecția 

Consumatorilor - APC) nu dispun de capacități, competențe și abilități de a supraveghea 

protecția consumatorilor în sectorul financiar, cu excepția supravegherii respectării legislației 

cu privire la contractele de credit pentru consumatori și a contractelor la distanță privind 

serviciile financiare de consum pentru consumatori (persoane fizice). Este nevoie de 

delegarea atribuțiilor curente de protecție a consumatorilor de servicii financiare unor 

unități specializate în cadrul BNM și CNPF, dar și de împuternicirea acestora cu 

atribuții pentru domeniile neacoperite (de exemplu, sectorul de creditare corporativ). 

Aceste unități ar fi responsabile pentru protecția tuturor consumatorilor în sectorul 

financiar, educaţia financiară, determinarea și monitorizarea conformității instituțiilor 

financiare bancare și nebancare cu normele privind dezvăluirea informaţiilor, crearea și 

gestionarea unor mecanisme de feedback și de examinare a contestaţiilor pentru piața 

serviciilor financiare (autoritatea similară în cadrul Băncii Naționale a Georgiei poate servi 

drept un bun reper) (BNM, CNPF, MEI, donatorii) - termen scurt. 

302. Stabilirea unor norme pentru participanții pieței de credit pentru a promova etica și 

standardele minime pentru serviciile acordare clienților. Principiile de Protecție a Clienții 

(CPP) promovate de Campania Smart în microfinanțare pot servi drept fi un bun reper 

(http://www.smartcampaign.org/about/smart-microfinance-and-the-client-protection-

principles ) (CNPF, BNM ) - termen scurt si mediu. 

303. În multe cazuri, voința politică, asumarea conducerii și inițiativei la nivel de țară sunt 

insuficiente pentru a putea avansa pe agenda de reforme. O proporție semnificativă a 

asistenţei externe continuă să fie determinată de ofertă, cu un nivel general scăzut de asumare 

a conducerii şi de implicare din partea instituțiilor locale. În astfel de circumstanțe, rolul de 

coordonare între diverși donatori crește. Mulți donatori sunt activi în furnizarea directă sau 

indirectă de asistenţă în domeniul AF, ceea ce de multe ori duce la suprapunerea activităților 

și alocarea ineficientă a resurselor. De asemenea, suportul furnizat de către partenerii de 

dezvoltare a vizat adesea doar câteva segmente ale AF, în timp ce multe alte sectoare cu un 

impact direct sau indirect asupra AF nu au fost acoperite. În circumstanţele de mai sus, în 

lipsa acțiunilor inter-sectoriale strategice și a sinergiei, este dificil de majorat impactul global 

în AF pentru business, fără o asistență de dezvoltare multi-sectorială coordonată permanent în 

mod eficient în facilitarea AF. Prin urmare, crearea unui mecanism de coordonare între 

donatori pentru activitățile legate de AF ar fi recomandabilă pentru a creşte impactul și 

eficiența unor astfel de activități (donatorii) - termen scurt şi mediu. 

304. Majoritatea proiectelor de asistenţă din partea donatorilor se bazează pe propriile unităţi 

de implementare a proiectelor (UIP) din cauza aranjamentelor organizatorice care favorizează 

protejarea obiectivelor de păstrare a valorilor şi performanța proiectului. În același timp, 

acestea nu au fost concepute să favorizeze în mod sistematic dezvoltarea durabilă a 

capacităților prin utilizarea mai intensă și sprijinul pentru sistemele și instituțiile din țările 

terțe. În rezultat, nu există structuri organizatorice fiabile la nivel guvernamental, capabile să 

http://www.smartcampaign.org/about/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles
http://www.smartcampaign.org/about/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles


148 

 

implementeze proiecte/programe de asistență potențial mari în domeniul AF, care să asigure 

punerea în aplicare a proiectului în timp util și trageri fără riscul de a crea datorii financiare 

publice contingente. În afară de eforturi mai bune de coordonare, donatorii activi în acordarea 

de asistență pentru îmbunătățirea AF ar trebui să ia în considerare, de asemenea, suportul 

pentru crearea unei unități de implementare a proiectelor (UIP), care ar pune în aplicare 

proiecte și programe internaționale de finanțare concesionale în domeniul AF 

(donatorii) - termen scurt și mediu. 

305. Pentru a maximiza eficacitatea reformelor în AF, este nevoie de un organism de 

coordonare la nivel național. Acesta ar putea fi o unitate în cadrul MEI (sau altă 

autoritate/instituție, la decizia GM), care ar fi responsabilă de monitorizarea eforturilor de 

îmbunătăţire a AF pentru companii și încurajarea colaborării între diferite entități la nivel 

național (GM) - termen scurt. Aceasta ar fi responsabilă pentru
120

: 

 Evaluarea lacunelor de date, precum și coordonarea/iniţierea colectării de date; 

 Aducerea diferitor părți interesate și donatori împreună, cu scopul de coordonare și 

consolidare a eforturilor de reformă în curs de desfășurare în inițiative mai mari și 

bine comunicate; 

 Monitorizarea rezultatelor reformei şi revizuirea, la necesitate, a acestora; 

 Identificarea lacunelor şi aducerea diferitor părți interesate și donatori împreună 

(inclusiv donatori şi sectorul privat) pentru a „umple” aceste goluri. 

Conform Hotărârii GM nr. 879  din  21.10.2014 ”Cu privire la Comisia naţională pentru 

monitorizarea şi coordonarea activităţilor de ameliorare a accesului la finanţe”, un organism 

similar a fost constituit, abilitat cu funcții de monitorizare şi coordonare a activităţilor de 

ameliorare a accesului la finanţe, în scopul atingerii obiectivelor stabilite în Strategia 

Naţională de Dezvoltare “Moldova 2020”. Totuși, acesta nu s-a dovedit a fi mecanism 

funcțional. Comisia naţională pentru monitorizarea şi coordonarea activităţilor de ameliorare a 

accesului la finanţe nu se întrunește și nu adoptă la moment decizii în conformitate cu 

obiectivele pentru care a fost constituită. 

 

  

                                                 
120 Republic of Moldova: Enterprise Access to Finance/Background Note, the WB, 2013. 
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Sumarul  recomandărilor 
 

Recomandări şi acţiuni 
Orizontul  

de timp 

Autoritatea  

responsabilă 

Creşterea accesului la informaţie despre constrângerile în creşterea companiilor, inclusiv în AF 

1. Stabilirea unei cercetări periodice de referinţă pentru întreprinderi, 

care să furnizeze date despre AF al companiilor în funcție de mărimea 

lor, scopul și termenul finanțării, motivele și incidența respingerii 

cererilor de creditare, nevoile de finanțare ale companiilor în funcţie de 

mărime și termen, motivele și incidența falimentului companiilor, etc. 

Drept reper util poate servi sondajul Băncii Centrale Europene/Comisiei 

Europene privind AF al întreprinderilor (SAFE). 

Termen 

medium 

(TM) 

BNM, MEI 

Susţinerea creării şi creşterii întreprinderilor 

2. Elaborarea unui program pentru a ajuta companiile locale în 

creșterea capacității lor de a îndeplini cerințele de calitate și siguranță ale 

companiilor străine/multinaționale (CMN), care s-ar ocupa de ridicarea 

standardelor furnizorilor moldoveni până la un nivel care i-ar face 

atractivi în calitate de furnizori pentru companiile străine/CMN.  

 

 

TS - TM MEI, MIEPO 

3. Crearea unei unităţi speciale în cadrul ODIMM, care să ţintească 

întreprinderile mijlocii și cele cu ritmuri înalte de creștere, pentru a le 

furniza suport în creşterea pe piețele de export (suport de produs – 

calitatea produselor, inovare; suport de piaţă - vânzări, distribuție, 

certificare; resurse umane - competențe, training în management; ţintirea 

piețelor de export - planuri de export, canale de distribuție, certificarea 

calității, participarea la evenimente internaționale, pregătirea materialelor 

promoționale de înaltă calitate; training în aspectele cheie ale 

marketingului de export; training specific/consultanță pentru sectoarele-

cheie; furnizarea de contacte pe piață), etc. 

TM 
MEI, 

ODIMM 

4. Creșterea bazei de resurse umane și finanțare pentru agenția 

specializată (ODIMM) pentru a satisface întreaga cerere existentă pentru 

serviciile și programele de suport. Implementarea eficientă  a strategiei 

organizaţionale. Monitorizarea, evaluarea și întreprinderea acțiunilor 

corective/de remediere. 

TS - TM 
MEI, 

ODIMM 

5. Implementarea eficientă a strategiei organizaţionale a MIEPO. 

Monitorizarea atentă, evaluarea şi întreprinderea acţiunilor prompte 

corective/de remediere.  
TS - TM MEI, MIEPO 

6. Extinderea acoperirii regionale a ODIMM şi MIEPO sau elaborarea 

şi implementarea mai multor programe de suport a business-ului la nivel 

local/regional şi consolidarea capacităţilor secţiilor economice ale 

Consiliilor raionale şi/sau a altor prestatori locali de servicii. 

ST - MT 

MEI, 

ODIMM, 

MIEPO 

7.  Crearea centrelor regionale de dezvoltare a afacerilor pentru a 

facilita accesul la serviciile de suport a business-ului. Pentru aceasta, 

lecțiile de pe urma unui fost proiect TACIS similar trebuie să fie învățate 

și dezvoltate măsuri pentru a asigura sustenabilitatea centrelor respective. 

Ca alternativă, stabilirea unui parteneriat între diferite organizații 

prestatoare de servicii de suport pentru afaceri, active în regiuni 

(ODIMM, ACSA, AGROinform, asociații și furnizori de servicii de 

afaceri), sub un singur „acoperiș” pentru a asigura viabilitatea pe termen 

lung a centrelor. 

ST - MT 

MEI, 

ODIMM, 

donatorii 

8.  Implementarea eficientă a Strategiei Naţionale pentru atragerea 

investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru a asigura atingerea 

obiectivelor Strategiei şi realizarea întocmai a acţiunilor prevăzute. 

TS - TM MEI, MIEPO 
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9.  Stimularea dezvoltării pieţei private de servicii de suport a 

business-ului (acreditarea şi certificarea calităţii prestatorilor de servicii 

de business, facilitarea creării unei asociaţii a consultanţilor profesionali, 

implementarea de programe de asistenţă tehnică pentru prestatorii de 

servicii de dezvoltare a afacerilor, scheme de vouchere pentru 

consultanţa în afaceri, modificări legislative pentru a include profesia de 

consultant în clasificatorul profesiilor). 

TM-TL MEI 

10.  Consolidarea capacităţilor instituţiilor responsabile de infrastructura 

calităţii (metrologie, standardizare, supravegherea pieţei, evaluarea 

conformităţii şi acreditare) şi de siguranţa alimentelor de a se alinia 

normelor UE. 

TS - TM MEI, ANSA 

11-13. Elaborarea şi implementarea unei Strategii pe termen lung şi a 

unui plan amplu cu obiective SMART şi acţiuni pro-active pentru 

reducerea proporţiei economiei informale şi integrarea businessului 

informal în sectorul formal: 

 Studierea mai bună şi înţelegerea motivelor specifice, metodelor, 

operaţiunilor/acţiunilor, stimulentelor şi fenomenelor care fac ca 

companiile să intre/stea „în umbră”, identificarea tendinţelor şi a 

prognozelor. 

 Elaborarea şi aprobarea unei Strategii pe termen lung care ar 

prevedea un mecanism de filtrare a „economiei tenebre” pe bază 

permanentă şi o agenţie/instituţie de implementare. Acest mecanism 

ar obţine statutul de „pas obligatoriu” la elaborarea noii legislaţii şi a 

standardelor/reglementărilor (inclusiv în domeniul impozitării, 

muncii, vămuirii, etc.) înainte de aprobare. 

 Elaborarea unor acţiuni corespunzătoare într-un Plan de Acţiuni 

cuprinzător, inclusiv revizuirea legislaţiei şi 

standardelor/reglementărilor existente, elaborarea şi aprobarea 

amendamentelor pentru a atinge obiectivele Strategiei. 

 

 

 

 

 

 

9 

TS-TM 
MEI, GM, 

Parlamentul 

14.  Abordarea problemei intensităţii joase a activităţilor de afaceri în 

regiuni prin creşterea investiţiilor în infrastructura publică, parcuri  

industriale şi zone economice libere, construirea de platforme industriale, 

simplificarea procedurilor de obţinere a permisiunilor de construcţie şi 

conectare la energia electrică, prevederea de stimulente speciale pentru  

iniţierea afacerilor în regiuni. 

TM-TL MEI 

15. Abordarea problemei deficitului de forţă de muncă în anumite 

sectoare şi ridicarea calităţii educaţiei şi formării profesionale. 
TM-TL 

MEI, Min. 

Educaţiei, 

Culturii și 

Cercetării 
 Îmbunătăţirea mediului de afaceri  

16.  Axarea pe implementarea efectivă a spectrului larg de documente 

de politici şi iniţiative în practică, monitorizarea, evaluarea, feedback-ul 

şi atingerea rezultatelor practice. Revizuirea şi ajustarea periodică a 

documentelor de politici pentru asigurarea actualităţii/realismului 

direcţiei lor, a scopurilor şi obiectivelor.   

TS-TM MEI 

17.  Strategiile şi planurile de acţiuni au nevoie de formularea mai 

exactă a măsurilor, cu rezultate ţintite cuantificabile, acţiuni practice şi 

pro-active. 

TS, TM, 

TL 
MEI 

18.  Îmbunătăţirea mecanismelor legale de protecţie a investitorilor şi 

asigurarea protecţiei eficiente a drepturilor de proprietate, executare a 

contractelor şi prevenire a tentativelor de preluare a afacerilor. 

TS-TM 
MEI, 

Ministerul 

Justiţiei (MJ) 

(MJ= 19.  Respectarea de către toate autoritățile de stat a legislației referitoare 

la transparența în procesul decizional și analiza impactului de 

reglementare pentru toate deciziile care impun norme noi (sau schimbă 

normele existente) de reglementare a activității de afaceri. Sancționarea 

dură a autorităților care încalcă aceste norme.  

TS, TM, 

TL 
GM 
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20.  Excluderea interferenţelor politice în activitatea organelor de 

control/ supraveghere de stat, justiţie, consolidarea capacităţilor acestora, 

consolidarea independenţei justiţiei. 
TS-TM MEI, MJ 

21.  Accelerarea reformei justiţiei, înăsprirea sancţiunilor împotriva 

judecătorilor şi procurorilor care au admis încălcarea legii, decizii 

arbitrare şi rău-intenţionate. Asigurarea supravegherii eficiente a justiţiei 

de către un Consiliu Superior al Magistraturii independent. 

ST-MT MEI, MJ 

22.  Combaterea economiei tenebre, corupţiei, elaborarea, aplicarea şi 

promovarea standardelor de transparenţă, etică şi integritate in business. 
TS-TM MEI, MJ 

23.  Promovarea eficientă, prin instrumente de piață libere, a unei 

politici monetare stabile, care să ţintească  o inflaţie joasă (în limita 

coridorului urmărit de BNM) şi un curs de schimb relativ stabil (fără 

fluctuaţii majore). 

ST, MT, 

LT 

NBM, MEI, 

MF 

24.  Eliminarea restricţiilor/barierelor de intrare pe piaţă, asigurarea 

aplicării corecte şi imparţiale a legislaţiei în raport cu toţi participanţii 

pieţei, inclusiv prin intermediul aplicării eficiente a autorităţii 

regulatorilor şi a justiţiei independente. 

ST-MT 

Consiliul 

Concurenței, 

MJ 

25.  Optimizarea şi simplificarea procedurilor vamale în corespundere 

cu practicile UE, eliminarea plăţilor neoficiale, asigurarea infrastructurii 

informaţionale necesare pentru schimbul rapid de date între diferitele 

instituţii implicate, implementarea ghişeului unic vamal, crearea de 

posturi vamale comune. 

TS-TM 
MF, Serviciul 

Vamal 

26.  Optimizarea şi simplificarea administrării fiscale, prin simplificarea 

cerinţelor de raportare, mai ales pentru IMM, schimbării accentului 

politicilor şi practicilor fiscale actuale de la maximizarea colectării de 

taxe şi impozite, la funcţiile de stimulare a economiei. 

TS-TM MF, MEI  

27.  Asigurarea implementării depline a Strategiei de reformă a cadrului 

de reglementare a activităţii de întreprinzător, a FPAC şi Agendei de 

Asociere cu UE. 
TS-TM GM 

Îmbunătăţirea practicilor de evaluare a riscurilor şi simplificarea procedurilor de examinare a 

solicitărilor de credit 

28-35. Elaborarea şi implementarea programelor de sporire a capacităţii 

băncilor/OMF în evaluarea riscurilor prin intermediul asistenţei tehnice 

ţintite. Subiectele majore ce urmează a fi abordate includ: 

 Actualizarea şi utilizarea business planurilor în monitorizarea 

abilităţii debitorilor de a rambursa creditele;  

 Utilizarea LV pentru a verifica capacitatea de plată a debitorilor; 

utilizarea condiţiilor de creditare din LV şi istoriile de creditare ale 

membrilor în analiza de credit; structurarea informaţiei din LV; 

 Utilizarea chitanțelor/bonurilor în validarea declarațiilor de venit și 

estimărilor; 

 Training în bugetarea investiţiilor (analiza investiţiilor); 

 Atribuirea ponderilor, utilizarea modelelor de atenuare a pierderilor 

așteptate la diferite niveluri de risc pentru a calcula prețurile bazate 

pe riscuri; 

 Training în reducerea pierderilor din gaj, monitorizarea eficientă a 

creditelor şi identificarea timpurie a problemelor; 

 Training în prognozarea amplorii și frecvenței scenariilor celor mai 

pesimiste, volatilității veniturilor, calculul beneficiilor şi 

cuantificarea diminuării riscurilor din diversificare; 

 Training în condițiile şi termenele contractuale, etc. 

TS-TM 
Donatorii, 

băncile, OMF 

36. Crearea ghişeului unic pentru eliberarea documentelor confirmative 

pentru solicitările de credite. 
TS-TM 

Donatorii, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 
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37. Încurajarea investiţiilor strategice în sectorul bancar pentru a spori 

competiţia şi a atrage tehnologii avansate de creditare, practici de 

management a riscurilor sănătoase şi mai multe resurse pe termen lung. 

TM 
BNM, 

MIEPO  

Îmbunătăţirea cadrului legal al drepturilor creditorilor şi a infrastructurii pieţei financiare 

38-41. Îmbunătăţirea în continuare a funcţionalităţii BIC, prin: 

 Extinderea domeniului de aplicare al informațiilor biroului de credit 

(prin includerea tuturor OMF, AEÎ, companiilor de leasing, 

societăților de asigurare, unităţilor de credit comercial și 

companiilor de utilități); 

 Creșterea spectrului de produse livrate creditorilor (scoruri de credit, 

date sectoriale, monitorizarea portofoliului, etc.); 

 Îmbunătăţirea supravegherii BIC din partea CNPF, acurateței și 

exhaustivităţii informațiilor furnizate către BIC; 

 Scutirea de TVA a produselor BIC, pentru ca acestea să devină mai 

atractive pentru creditorii mici. 

TS-TM 
BIC, CNPF, 

donatorii 

42. Asigurarea funcţionalităţii depline a registrului online al gajurilor 

bunurilor mobile, prin perfecţionarea funcţionării registrului online, ceea 

ce ar îmbunătăți siguranţa înregistrărilor și ușurința utilizării. 
TS MJ, donatorii 

43-45. Întreprinderea unor acţiuni decisive de soluţionare a problemei 

creditelor neperformante (CNP), care „cântăreşte” greu în bilanţurile 

multor bănci, prin: 

 Facilitarea restructurării extrajudiciare şi simplificarea procedurilor 

de insolvabilitate pentru firme; 

 Asigurarea unui regim fiscal favorabil pentru anularea CNP 

(tratamentul favorabil al TVA, etc.); 

 Dezvoltarea unei pieţe a CNP cu ajutorul companiilor specializate 

private de management a activelor. 

TS 
BNM, MEI, 

MF, MJ 

46-54. Consolidarea cadrului juridic al drepturilor creditorilor și 

soluţionarea lacunelor legislative și de reglementare în regimul de 

insolvabilitate, prin: 

 Reformarea procedurii ordonanței (titlului executoriu) prin 

introducerea unei liste limitate de clauze de apărare admisibile axate 

pe aspectele procedurale de executare, în schimbul abordării 

neexclusive actuale. Limitarea dreptului instanțelor de judecată de a 

anula ordonanțele la un set de circumstanțe concrete; introducerea 

dreptului creditorului de a ataca cu recurs actul instanței de judecată 

de anulare a ordonanței; 

 Eliminarea prevederilor și practicilor legale care permit limitarea 

înregistrării gajului următor asupra aceluiași activ; 

 Elaborarea de programe de training pentru creditori cu privire la 

practica tranzacțiilor de garantare pentru a încuraja utilizarea pe 

deplin a posibilităților pe care legea o permite, inclusiv o mai bună 

utilizare a gajului stocurilor și creanțelor; 

 Majorarea sancțiunilor pentru înstrăinarea/distrugerea gajurilor 

bunurilor mobile până la o mărime descurajatoare (echivalentă, de 

exemplu, cu suma inițială a creditului), pentru a preveni astfel de 

acțiuni; 

 Elaborarea și implementarea pe bază continuă şi obligatorie a 

programelor de training pentru judecătorii de primă instanță cu 

privire la executarea hotărârilor în cauzele de aplicare a drepturilor 

de gaj și cauzelor în procedură în ordonanță, încurajarea 

judecătorilor să aplice cu strictețe normele împotriva litigiilor cu rea 

credință; 

TS MJ, donatori 
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 Repartizarea dosarelor de insolvabilitate membrilor desemnați ai 

instanței care sunt instruiți în gestionarea cazurilor de 

insolvabilitate; 

 Perfecţionarea formării profesionale a judecătorilor care gestionează 

cazurile de insolvabilitate, astfel încât aceasta să includă cunoștințe 

de economie, precum și abilități specializate de management pentru 

cazurile de insolvabilitate. Instruirea judecătorilor în aplicarea Legii 

insolvabilității;  

 Monitorizarea performanţei judecătorilor pentru verificarea 

eficienţei lor; 

 Implementarea instruirii, monitorizării respectării condiţiilor de 

certificare şi evaluării pentru administratorii de insolvabilitate. 

TS MJ, donatori 

55. Creșterea eficienței schemei de garantare publică a creditelor (FGC 

ODIMM), prin creşterea statutului garanţiilor FGC (în scopul diminuării 

expunerii nete a băncilor în scop de provizionare). 
TS 

BNM, MEI, 

MF, ODIMM 

56.  Excluderea debitorilor din negocierea condiţiilor garanţiei (agrearea 

acestora doar cu instituţia de creditare - partener), pentru a nu crea 

hazarduri morale clienţilor. 

TS ODIMM 

57.  Capitalizarea FGC ODIMM prin majorarea valorii acestuia de cel 

puţin două ori (până la min. 0.1% dine PIB), paralel cu dezvoltarea de 

noi produse de garantare şi sporirea atractivităţii FGC pentru creditori. 
TM-TL 

MF, ODIMM, 

donatorii 

58.  Includerea în schema FGC a altor creditori (OMF, AEÎ, companiile 

de leasing). Pentru aceasta, modificarea art. 13 (6) al noii Legi nr. 179 

din 21.07.16 cu privire la IMM, înlocuind cuvintele „instituţii financiare” 

cu un alt termen, care ar cuprinde toţi creditorii, nu doar băncile. 

TS ODIMM 

59.  Dezvoltarea noilor produse pentru beneficiari (e.g. garanţii 

portabile, etc.) care ar contribui la diminuarea „apetitului” instituţiilor 

financiare pentru garanţii/gaj, luând în consideraţie experienţa 

internaţională şi practica altor ţări. 

TS-TM ODIMM 

60.  Creşterea plafonului de garantare a depozitelor de la actualele 6000 

MDL, pentru canalizarea mai multor economii în sectorul bancar (cu cca. 

12000 EUR pe an) pe o perioadă de 8 ani. 

TS, TM, 

TL 

MF, FGDSB, 

BNM 

61.  Reformarea FGDSB în conformitate cu Directiva 2014/59/EU 

(agrearea şi integrarea planurilor existente pentru încorporarea soluţiilor 

optime). 

TS-TM 
MF, FGDSB, 

BNM 

62.  Ca o soluție alternativă la recomandarea precedentă, ar putea fi 

prevăzute diferite nivele de garantare a depozitelor de la populație, în 

funcție de termenele de scadență, de exemplu:  6.000 MDL pentru 

depozitele pe termen mai mic de 3 ani; 100.000 MDL pentru cele pe 

termen între 3-5 ani; 300.000 MDL - între 5-7 ani, și 500.000 MDL 

pentru cele cu termen mai mare de 7 ani. Pentru stimularea depozitelor 

pe termen lung de la persoanele juridice, ar putea fi aplicată scutirea 

(totală sau parțială) de impozitul pe dobânzile de la depozitele cu termen 

mai mare de 5 ani.  

TM 
BNM, 

FGDSB, MF 

63.  Elaborarea unui set de măsuri în scopul creșterii lichidităților pe 

termen lung pentru finanțarea investițiilor, așa ca încurajarea și 

stimularea emiterii de către bănci a obligațiunilor pe termen lung (mai 

mari de 5 ani) și a investițiilor în acestea. Un prim pas în această direcție 

ar fi efectuarea unui studiu pentru evidențierea constrângerilor de 

reglementare și de piață existente cu identificarea unor soluții viabile. 

TM 
BNM, CNPF, 

MF, MEI 
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64.  Elaborarea şi aprobarea cadrului legislativ referitor la 

insolvabilitatea debitorilor-persoane fizice, care ar trasa un echilibru 

rezonabil între interesele debitorilor și cele ale creditorilor (legea similară 

a României oferă un reper bun). Crearea cadrului instituțional eficient 

pentru punerea în aplicare a acestuia (comisii de insolvabilitate, 

judecători și instanțe calificate, receptori judecătoreşti, etc.). 

TM MJ, donatorii 

65.  Ajustarea cadrului legal şi normativ referitor la activitățile de 

evaluare la standardele internaţionale de evaluare. 

TS 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru, 

CNPF, MEI, 

MF 

66.  Demararea unui studiu amplu, cu implicarea tuturor instituțiilor 

interesate (BNM, CNPF, MF, MEI, etc.), care ar aborda problematica 

educației financiare și ar identifica măsurile de îmbunătățire a acesteia, 

care ar sta la baza noii Strategii de educație financiară, la care lucrează 

BNM. 

TS 
BNM, CNPF, 

MF, MEI 

Consolidarea independenţei şi autorităţii BNM 

67-68. Asigurarea unei independențe mai bune a BNM, prin eliminarea 

posibilităților interferențelor/presiunilor politice şi a grupurilor private 

influente asupra BNM, prin:  

 Destituirea membrilor Consiliului executiv al BNM cu votul a 

minim 2/3 din deputați, la fel ca în cazul Guvernatorului BNM;  

 Definirea mai clară a criteriilor de numire/selecție a membrilor 

Consiliului executiv și de supraveghere, care să includă experienţă 

specifică bancară vastă. 

TS 
BNM, 

Parlamentul 

69. Asigurarea unor capacităţi/resurse suficiente pentru ca regulatorul să 

poată aplica eficient reglementările prudenţiale. 
TS 

BNM, 

Parlamentul 

Mecanismele de coordonare şi rezoluţie a crizelor 

70. Implementarea Legii privind redresarea și rezoluția băncilor, 

armonizată cu Directiva 2014/59/EU a Parlamentului European și a 

Consiliului privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și firmelor 

de investiții. Implementarea efectivă a Legii va necesita crearea structurii 

instituționale necesare (autoritatea de rezoluție, fondului de rezoluție 

bancară) și cadrului de reglementare pentru aplicarea mecanismelor de 

redresare şi de rezoluție. 

TS, TM, 

TL 
BNM, MF 

71. Elaborarea şi implementarea activităţilor de informare publică 

referitoare la prevederile noii Legi cu privire la redresarea şi rezoluţia 

băncilor, adresate publicului general, mediului de afaceri, ONG, 

experţilor şi personalului bancar, reprezentanţilor relevanţi din sectorul 

public, prin diverse canale de comunicare. 

TS-TM BNM 

72.  Crearea autorităţii de prevenire și de coordonare a crizelor bancare, 

care ar trebui să înlocuiască CNSF, luând ca bază propunerea elaborată 

de Înaltul Consilier al UE pentru Sistemul Financiar, care prevede 

crearea unei autorități macro-prudențiale în cadrul BNM.   

TS 
BNM, MF, 

donatorii 

Asigurarea transparenţei structurilor de proprietate şi îmbunătăţirea guvernării corporative în 

bănci 

73.  Cooperarea sporită cu autoritățile de reglementare şi supraveghere 

străine, serviciile de informații, care să permită verificarea efectivă a 

BEF, evaluarea criteriilor de integritate, punerea în aplicare a 

prevederilor privind creditarea părților afiliate, rata de suficienţă a 

capitalului (CAR) și legislației de prevenire a spălării banilor, asigurarea 

accesului sistemic la informațiile cu privire la cazierele judiciare și 

anchetele în curs de desfășurare în privinţa BEF ai băncilor. 

TS-TM BNM 
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74.  Abordarea problemei guvernării corporative prin prevederea de 

reglementări specifice obligatorii în conformitate cu principiile Basel III 

(funcțiile de gestionare a riscurilor și de conformitate independente, 

comitetele specializate la nivelul consiliului de administrație, etc.). 

TS-TM BNM 

75.  Asigurarea independenței și profesionalismului consiliilor, 

structurilor de management executiv și de control intern ale băncilor, prin 

urmărirea respectării cu strictețe a separării rolurilor și responsabilităților 

organelor de conducere, management executiv  și control intern, ale 

standardelor de integritate, calificare, experiență și de gestionare a 

riscurilor pentru membrii consiliilor, managementului executiv și 

controlului intern, prevăzute de  Regulamentul privind cadrul de 

administrare a activității băncii (Hotărârea Comitetului executiv al BNM 

nr. 146 din 07.06.2017) și de  Regulamentul cu privire la exigențele față 

de administratori (Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 203 din 

27.07.2017). 

TS,TM, 

TL 
BNM 

76.  Extinderea categoriei de funcții executive în bănci care au nevoie de 

aprobarea prealabilă de către BNM în baza standardelor de integritate 

(șefii de control și audit intern, managementul riscului, etc.). 
TS BNM 

77.  Definirea mai clară în Codul  de guvernare corporativă a băncilor a 

regulilor de guvernare corporativă, responsabilităților pentru respectarea 

acestora și sancțiunile pentru încălcarea lor, delimitarea mai clară a 

competențelor și responsabilităților acţionarilor, managementului şi  

structurilor de control (consiliul de administrație, comitetul executiv, 

controlul și auditul intern), prin elaborarea unor standarde minime unice 

și monitorizarea respectării lor stricte de către bănci. 

TS BNM, băncile 

78.  Înăsprirea responsabilităților și sancțiunilor pecuniare şi penale 

pentru practicile de guvernare bancare nepotrivite și inadecvate, 

încălcarea normelor generale prudențiale și a standardelor de 

management al riscului. Acestea ar trebui să includă creşterea 

semnificativă a răspunderii pecuniare a managerilor şi acţionarilor 

băncilor pentru falimentul şi/sau prejudiciul major adus băncilor (care să 

acopere de la 3 până la 5 ori mărimea prejudiciului), inclusiv pentru 

aprobarea creditelor cu încălcarea reglementărilor în vigoare.  

TS BNM 

Stimularea finanţării prin intermediul fondurilor de capital privat şi de risc 

79.  Elaborarea și aprobarea cadrului legislativ și de reglementare pentru 

fondurile cu capital de risc, corespunzătoare normelor UE (Regulamentul 

Parlamentului European şi al Consiliului nr. 345/2013 din 17 aprilie 2013 

privind fondurile europene cu capital de risc). 

TS 
MEI, 

Parlamentul 

80.  Consolidarea protecției juridice a acționarilor minoritari și aplicării 

legii.  TS - TM MJ, MEI 

81.  Îmbunătățirea guvernanţei corporative în companii, care se referă la  

abilitatea acționarilor minoritari: (i) să încheie acorduri de acționariat și 

se bazează pe aplicarea lor; (ii) să aibă posibilitate să numească un 

membru al consiliului; şi (iii) să se bazeze pe dezvăluirea informaţiei 

oferite de firme. 

TM MEI, MJ 

82.  Stimularea dezvoltării pieţei de capital. TM CNPF 

83.  Crearea unei burse de valori specializate pentru IMM, care ar 

reduce costurile de listare și presiunea de reglementare. 
TM CNPF 

84.  Îmbunătățirea aplicării normelor de dezvăluire a informației în 

cadrul firmelor, inclusiv a standardelor de audit, care poate crește 

încrederea acționarilor în rapoartele financiare ale companiilor. 
TM MEI 

85.  Prevederea unui tratament fiscal favorabil pentru veniturile din 

investiții. 
TM MEI, MF 
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86.  Elaborarea, aprobarea şi punerea în aplicare a cadrului legislativ, de 

reglementare și instituțional referitor la finanțările participative 

(crowdfunding), ca o metodă alternativă de finanțare colectivă a unor 

proiecte. 

TM 
MEI, 

Parlamentul 

Creşterea ratei de economisire şi canalizarea remitenţelor în sectoarele productive 

87.  Elaborarea și adoptarea cadrului legislativ și de reglementare 

privind fondurile facultative de pensii, armonizat cu Directiva UE 

2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 03.06.2003 

privind activitățile și supravegherea instituțiilor de pensii ocupaționale. 

TM 
CNPF, 

Parlamentul 

88.  Stimularea dezvoltării sectorului pensiilor facultative, prin creșterea 

atractivității și a încrederii din partea populației (activități de dialog de 

politică, campanii de conștientizare, activități de formare, etc.).   
TM - TL CNPF 

89.  Aprobarea cadrului legislativ și de reglementare privind 

organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, stimularea 

dezvoltării sectorului de plasamente colective. 

TM, TL CNPF 

90.  Încurajarea dezvoltării sectorului de asigurări. TS, TM, 

TL 
CNPF 

91.  Implementarea proiectelor de iniţiere a beneficiarilor de remitențe 

în serviciile bancare disponibile, a programelor de educaţie financiară şi 

consilierea personalului băncilor cum să-şi facă produsele mai atractive. 
TS - TM 

Donatorii, 

băncile, AEÎ 

92.  Extinderea programului de atragere a remitențelor PARE 1+1, prin 

furnizarea de mai multe fonduri pentru scopurile acestuia. TS - TM 

MEI, 

ODIMM, 

donatorii 

93.  Încurajarea şi susţinerea parteneriatelor dintre sectorul bancar şi 

AEÎ cu ONG care lucrează cu migranţii, dezvoltarea/promovarea 

serviciilor şi educaţiei financiare cu scopul de a facilita mai multe 

economii şi remitenţe în conturile de economii. 

TS, TM, 

TL 

GM, BNM, 

CNPF, MEI, 

donatorii 

94.  Evitarea măsurilor, care ar putea avea un efect descurajator asupra 

economiilor şi remitenţelor (e.g. impozitarea dobânzilor la economii, a 

remitenţelor, etc.). 

TS, TM, 

TL 
GM 

95.  Întreprinderea mai multor acţiuni (inclusiv instruire uşor accesibilă) 

pentru a aduce facilităţile de plăţi la „uşa” deţinătorilor de numerar şi 

lărgirea semnificativă a spectrului de bunuri şi servicii ce pot fi achitate 

prin transfer bancar (carduri bancare, internet banking, terminale de 

plată, bancomate, etc.). 

TS - TM GM, BNM 

Facilitarea accesului la finanţare în agricultură 

 
96.  Evaluarea resurselor funciare și dezvoltarea unei baze de date cu 

informaţii despre terenurile disponibile, calitatea lor, tranzacțiile cu 

terenuri, ofertele de vânzare existente, deschisă tuturor părților interesate 

(proprietarilor de terenuri, companiilor agricole, investitorilor). TS-TM 

Agenția 

Relații 

Funciare şi 

Cadastru 

(ARFC), 

MADRM 

97.  Reducerea complexității procedurilor de înregistrare și diminuarea 

costurilor de tranzacționare a terenurilor agricole (înregistrarea arendei, 

vânzare/cumpărare, moștenire, schimb, donație, taxe notariale, etc.). 
TS-TM ARFC, MJ 

98.  Elaborarea și punerea în aplicare a legislației care să permită 

utilizarea unui instrument inovativ de finanțare în agricultură - 

certificatele de recoltă, luând în consideraţie cele mai bune practici 

internaționale și experiența țărilor din regiune. 

TS-TM MADRM, MJ 
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99.  Completarea legilor şi reglementărilor cu acţiuni de dialog în rândul 

părţilor interesate, care să vizeze creșterea gradului de conștientizare a 

problemelor-cheie în utilizarea certificatelor de depozit.   Pentru aceasta, 

dar și în scopul identificării altor soluții posibile de impulsionare a 

acestui instrument de stimulare a finanțării în agricultură, dar și a noului 

instrument propus mai sus (certificatele de recoltă), este necesar un 

studiu care ar analiza mai profund constrângerile în utilizarea CD și ar 

formula măsuri pentru stimularea utilizării CD și a certificatelor de 

recoltă. 

TS-TM MADRM 

100.  Stimularea utilizării certificatelor de depozit prin acordarea diferitor 

forme de facilitare (subvenții de stat, stimulente fiscale, etc.). TS-TM 
MADRM, 

AIPA, MF 

101-102. Îmbunătăţirea eficienţei sistemului de subvenţionare de stat 

prin: 

 Schimbarea abordării sale de la distribuţia banilor publici la suport 

în baza unor rezultate măsurabile şi tangibile (stabilirea unor criterii 

de performanţă post-debursare concrete sau a altor instrumente 

bazate pe rezultat). Efectuarea evaluării ample a impactului 

subvenţiilor de stat asupra sectorului agricol până în prezent; 

 Subvenționarea investițiilor în mașini, echipamente și utilaje 

agricole de pe piața secundară, cu condiția procurării acestora prin 

finanțări de la instituții de creditare. 

TS-TM GM 

103. Demararea unui studiu al problemei ne-lichidității piețelor 

secundare pentru mașini, utilaje și echipamente (în particular, pentru cele 

agricole), în scopul stabilirii constrângerilor existente, identificării 

soluțiilor și formulării de recomandări de stimulare a dezvoltării acestor 

piețe. 

TS-TM 
MADR, MEI, 

BNM, CNPF 

Creşterea rolului sectoarelor de microfinanţare şi leasing 

104.  Perfecţionarea cerințelor privind dezvăluirea informaţiilor și 

transparența (referitoare la proprietate și prețuri). 
TS-TM CNPF 

105. Instituirea unor cerințe de raportare trimestrială a situațiilor 

financiare pentru companiile de leasing, publicarea acestora cel puțin în 

formatul disponibil pentru OMF și AEÎ. 
TS-TM CNPF 

106. Prevederea unor statistici separate pentru portofoliile de leasing ale 

băncilor și OMF, în scopuri de analiză și planificare strategică. TS CNPF, BNM 

107. Eliminarea din proiectul de lege cu privire la OCNB a prevederilor 

referitoare la rata minimă de suficiență a capitalului, și prevederea în 

proiectul de modificare a Legii cu privire la CNPF nr.192/2008, a unei 

taxe de supraveghere de bază, în locul  celei legate de valoarea 

portofoliului de împrumuturi/leasing. 

TS CNPF 

108. Susţinerea consolidării AEÎ în asociaţii de economii şi împrumut 

mai mari, inclusiv prin acordarea de asistență tehnică din partea 

donatorilor și a stimulentelor de reglementare din partea CNPF. 
MT-TL 

CNPF, 

donatorii 

109. Crearea condițiilor echitabile în subvenționarea de către stat a 

achiziționării de utilaje agricole - permițând companiilor care procură 

echipamente în leasing să beneficieze de subvenții de stat pe parcursul 

perioadei active de leasing, şi nu după răscumpărarea integrală a 

echipamentului - obiect al leasingului. 

TS AIPA 

110. Asigurarea condițiilor echitabile (în comparație cu alte forme de 

finanțare) pentru regimul TVA al mijloacelor fixe achiziționate în 

leasing, precum al celor achiziționate în leasing și incluse în capitalul 

statutar, prin disocierea trecerii în cont a TVA de momentul trecerii 

efective a dreptului de proprietate la locatar. 

TS MF 
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111. Excluderea limitării care nu permite companiilor de leasing să 

deducă provizioanele mai mult de 5% din soldul mediu anual al 

creanțelor aferente contractelor de leasing. Reglementarea creării 

provizioanelor pentru pierderi prin reguli unice pentru OMF și 

companiile de leasing. 

TS MF, CNPF 

112. Simplificarea procedurilor de reposesie a bunurilor de către 

companiile de leasing, prin limitarea motivelor de recurs împotriva 

ordonanțelor simplificate (titlurilor executorii) emise de către instanțele 

de judecată la solicitarea companiilor de leasing. 

TS MJ 

Consolidarea cadrului regulator şi instituţional 

113. Consolidarea supravegherii şi reglementării pieței de creditare sub 

o "umbrelă unică". Pentru aceasta, reglementarea și supravegherea 

organizațiilor de creditare nebancare (inclusiv OMF, AEÎ și companiile 

de leasing), ar trebui să treacă la BNM, în paralel cu creșterea capacității 

BNM de a exercita funcțiile extinse de reglementare și supraveghere.  

TM Parlamentul 

114. Menținerea maximal posibilă a condiţiilor egale privește normele 

prudențiale și de constituire a provizioanelor, între diferitele tipuri de 

instituții de credit, pentru a evita specula prin intermediul participărilor 

încrucișate sau furnizării de fonduri pentru acordarea creditelor. 

TM BNM, CNPF 

115. Extinderea categoriilor de clasificare a creditelor (în scop de creare 

a rezervelor pentru pierderi la credite) sau adoptarea unor 

criterii/abordări sectoriale care ar ține seama de specificul sectorial al 

activității creditate la formarea rezervelor pentru pierderile la credite. 

TS BNM 

116. Extinderea cadrului legal pentru protecţia consumatorilor asupra 

creditelor corporative şi a reglementării referitoare la dezvăluirea 

informaţiilor asupra celorlalţi participanţi ai pieţei de credite (OMF, AEÎ, 

companii de leasing). Delegarea/împuternicirea cu funcții de protecție a 

consumatorilor de servicii financiare unor unități specializate în cadrul 

BNM și CNPF, care ar fi responsabile de protecția consumatorilor în 

sectorul bancar și respectiv, sectorul financiar nebancar, educaţia 

financiară, determinarea și monitorizarea conformității instituțiilor 

financiare bancare și nebancare cu normele privind dezvăluirea 

informaţiilor, crearea și gestionarea unor mecanisme de feedback și de 

examinare a contestaţiilor pentru piața serviciilor financiare (ca reper 

poate servi autoritatea similară din cadrul Băncii Naţionale a Georgiei). 

TS 

BNM, CNPF, 

MEI, 

donatorii 

117. Stabilirea normelor pentru participanții pieței de credit pentru a 

promova etica și standardele minime de servicii (Principiile de Protecție 

a Clienții (CPP) promovate de Campania Smart în microfinanțare pot 

servi drept fi un bun reper). 

TS-TM CNPF, BNM 

118. Crearea unui mecanism de coordonare între donatori pentru 

activitățile în AF, pentru a creşte impactul și eficiența acestor activități, a 

evita duplicarea eforturilor/asigura alocarea mai eficientă a resurselor. 
TS-TM Donatorii 

119. Crearea unei unități de implementare a proiectelor (UIP), care ar 

pune în aplicare proiecte și programe internaționale de finanțare 

concesionale în domeniul AF. 
TS-TM Donatorii 

120. Crearea unui organ de coordonare la nivel național (unitate în 

cadrul MEI sau altă autoritate/instituție), responsabil de monitorizarea 

eforturilor de îmbunătăţire a AF și încurajarea colaborării între diferite 

entități la nivel național (evaluarea lacunelor de date şi 

coordonarea/iniţierea colectării de date, inclusiv cea menționată la 

pct.234 din prezentul Plan; aducerea diferitor părţi interesate şi donatori 

împreună; monitorizarea rezultatelor reformei şi revizuirea acesteia; 

identificarea lacunelor şi mobilizarea părților interesate pentru a „umple” 

golurile ș.a.). 

TS GM 

 


