
 
 

                                     
 

 

30 Iunie, 2015 

Chisinau 

 

 

Uniunea Europeană oferă asistență pentru consolidarea capacităților Băncii Naționale a Moldovei  

 

 

Un nou proiect Twinning este lansat astăzi cu suportul Uniunii Europene. Proiectul “Consolidarea capacității Băncii Naționale a 

Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor Uniunii Europene” va fi implementat de 

Banca Națională a Moldovei (BNM), împreună cu consorțiul format din Banca Națională a României (BNR) și De Nederlandsche 

Bank (DNB). Evenimentul oficial de lansare a proiectul are loc pe 30 iunie curent, cu participarea Ambasadorului Uniunii 

Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola.  

 

 

Proiectul are ca obiectiv furnizarea de asistență tehnică BNM pentru consolidarea cadrului de supraveghere 

prudențială, în cadrul procesului de armonizare cu normele și standardele UE pentru autoritățile de supraveghere 

bancară și creșterea capacității instituționale și administrative a BNM în vederea asigurării unei funcționări adecvate a 

sistemului bancar. 

 

Acest proiect beneficiază de o finanțare în valoare de aprox. 1,2 milioane de Euro din partea Uniunii Europene, prin 

intermediul programului cadru ENPI pentru Republica Moldova, și se va derula pe o perioadă de doi ani. 

 

Obiectivul proiectului lansat astăzi vizează în special îmbunătățirea reglementărilor prudenţiale ale băncilor, orientate 

spre afirmarea unui sector bancar solid şi competitiv. Astfel, conform angajamentelor asumate de Republica Moldova 

prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, timp de 3 ani de la semnarea acestuia legislaţia Republicii Moldova 

urmează a fi armonizată cu actele UE şi standardele internaţionale aferente Basel III.   

 

Aplicarea acestora va avea un impact direct asupra sectorului bancar sub aspectul diminuării riscurilor. Astfel, 

derularea proiectului Twinning va contribui la realizarea funcției de supraveghere bancară exercitate de BNM într-un 

context instituțional modern și eficient.  

 

 

            

 

Comunicat de presă 



 

 

            Informații adiționale:             

 

Domeniile acoperite prin acest proiect vizează:  

(i) cadrul legal, capacitatea instituțională și cerințele suplimentare ale pachetului CRD IV;  

(ii) cadrul de supraveghere a celor trei categorii de riscuri ale Pilonului 1;  

(iii) implementarea procesului de autoevaluare a riscurilor ICAAP de către bănci și evaluarea de către BNM a 

planurilor ICAAP ale băncilor;  

(iv) publicarea informațiilor care să permită evaluarea procesului de gestiune a riscurilor și adecvarea capitalului 

pentru fiecare bancă. 

 

Prin Acordul de Asociere cu UE semnat la data de 27 iunie 2014, Republica Moldova s-a angajat să își armonizeze 

legislația cu acquis-ul UE și standardele internaționale aferente Basel III în termen de trei ani de la semnarea acestuia. 

Armonizarea vizează Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului UE din 26 iunie 2013 și 

Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului şi al Consiliului UE din 26 iunie 2013, care se referă la activitatea 

băncilor şi a firmelor de investiţii, precum și la cerinţele prudenţiale aferente (pachetul CRD IV). 

 

Twinning reprezintă un instrument de cooperare  dintre autoritățile din statele membre ale UE și cele ale unei țări 

beneficiare situate în afara acesteia. Acțiunile inițiate în sensul dat țin de modernizarea instituției susținute prin 

instruire, reorganizare, precum și de armonizarea cadrului legal cu acquis-ul comunitar. 

 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        

European Union Delegation in 
the Republic of Moldova 
 

 

 
Contact details:  
 
M. Kogalniceanu Street 12, 
Chisinau, MD 2001 
 
Tel: (+373 22) 50 52 10 
 

The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 


