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Proiectul Twinning în desfășurare (iulie –
noiembrie 2015)
În cadrul Proiectului Twinning lansat în iulie a.c. și destinat consolidării capacității Băncii Naționale a Moldovei
de reglementare și supraveghere bancară au fost întreprinse un șir de activități pentru implementarea
Acordului de Capital Basel III și Acordul de Asociere semnat cu UE prin care Republica Moldova s-a angajat săși armonizeze legislația cu prevederile UE în acest sens. În special, aceste activități au fost orientate spre
transpunerea în legislația autohtonă a Directivei 2013/36/EU și a Regulamentului 575/2013.
Astfel, de la inițierea Proiectului Twinning și până în prezent:
1. A fost evaluat cadrul național de legislație în contextul corespunderii acestuia prevederilor legislației UE
referitor la Basel III. Au fost determinate lacunele și, respectiv, ariile necesare de a ﬁ îmbunătățite (Legal
gap analysis);
2. A fost inițiat procesul de elaborare a chestionarului pentru evaluarea impactului trecerii la cerințele
Basel III, care va ﬁ remis pentru completare băncilor in trim. I 2016;
3. Au fost puse în discuții subiectele de importanță majoră care vor ﬁ negociate și asupra cărora va ﬁ luată
o decizie comună a BNM și CNPF pentru elaborarea Strategiei de implementare a cadrului Basel III la
nivelul sistemului ﬁnanciar;
4. Au fost evaluate necesitățile de personal, precum și caliﬁcarea acestuia în cazul BNM pentru
reglementarea și supravegherea conform noilor cerințe.
Acțiunile desfășurate în cadrul Proiectului Twinning vor induce fortiﬁcarea esențială a reglementării
bancare și dezvoltarea instrumentelor de supraveghere disponibile pentru a asigura o gestionare adecvată a
riscurilor în bănci comparabilă cu cele mai bune practici în acest sens din Uniunea Europeană.
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