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Comitetul Național de Stabilitate Financiară. De ce și în ce mod trebuie să fie reformat. 

 

Sumar executiv  

Experiența internațională recentă demonstrează că un element cheie al menținerii stabilității 
financiare constă în comunicarea și coordonarea strânsă între agențiile relevante. Având în vedere 
acest scop, în toată lumea țările au recurs la crearea comitetelor de stabilitate financiară.  

Cauzele de reformare a CNSF. În Moldova, Comitetul Național de Stabilitate Financiară (CNSF) a fost 
creat în anul 2010. Cu toate acestea, din diferite motive, el s-a dovedit a fi ineficient din punct de 
vedere al prevenirii și reglementării crizei bancare curente. Una din cauzele principale se referă la un 
specific politic puternic, deoarece aproape jumătate din membrii CNSF sunt afiliați politic. În plus, 
CNSF a funcționat – de facto – ca un organ, mai curând, de aplicare a legii, decât o platformă de 
comunicare, astfel amenințând independența Băncii Naționale. Pe lângă aceasta instituția a avut un 
mandat neclar; multe din activitățile acestuia se suprapun cu responsabilitățile membrilor. În cele din 
urmă, acesta funcționează ca o instituție de gestionare a crizelor, cu un accent limitat pe prevenirea 
crizelor. Toate aceste caracteristici contrazic experiența internațională privind stabilirea unor 
asemenea comitete. În așa mod, există o necesitate evidentă privind reformarea CNSF, în baza 
lecțiilor învățate în Moldova, precum și a experienței din alte țări.  

Modul de reformare a CNSF. Noul CNSF trebuie să aibă un număr mai mic de membri, cu o expunere 
politică scăzută și o relevanță strictă în vederea stabilității financiare. În opinia noastră, acesta 
trebuie să includă șefii Băncii Naționale, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului 
Finanțelor al Republicii Moldova și Fondului de Garantare a Depozitelor. Secretariatul ar trebui să fie 
asigurat de către BNM, iar președintele acestuia trebuie să aibă o importanță simbolică, conducerea 
fiind preluată în baza principiului de rotație anuală de către fiecare membru. Important este ca CNSF 
să aibă un mandat clar definit fără nici o suprapunere cu responsabilitățile instituțiilor membre. 
Acesta nu trebuie să fie un organ de decizie, ci mai degrabă o platformă de comunicare și coordonare 
a acțiunilor între membri, focusându-se mai degrabă pe prevenirea, decât pe combaterea crizelor 
sistemice. CNSF ar putea adopta concluzii sau poziții, doar luate în baza de consens.  
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1 Introducere 

În anul 2010 a fost fondat Comitetul Național de Stabilitate Financiară în Moldova, urmat de semnarea în 
2011 a unui Memorandum de Înțelegere privind menținerea Stabilității Financiare. Cu toate acestea, în 
mod paradoxal, situația financiară a țării, pe parcursul ultimilor ani, s-a înrăutățit, iar actualmente 
Moldova parcurge o criză bancară fără precedent. În particular, trei bănci care reprezintau aproximativ o 
treime din activele sistemului bancar au intrat în faliment după ce au fost decapitalizate cu aproximativ 
12% din PIB în anul 2015. Alte bănci, care sunt chiar mai importante, au fost plasate sub un regim de 
supraveghere specială a BNM. 

Evenimentele recente din sectorul financiar din Moldova oferă motive temeinice pentru a pune la 
îndoială eficiența formatului actual al CNSF. Mai mult ca atât, raportul1 realizat de o comisie specială de 
anchetă creată de către Parlamentul Republicii Moldova a concluzionat că instituțiile responsabile pentru 
asigurarea stabilității financiare a țării (în principal BNM și Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)) 
nu și-au coordonat sufficient de bine intervențiile, iar comunicarea a fost mai degrabă informală, adică în 
afara CNSF. O concluzie similară se conține și în Raportul de evaluare a sectorului financiar (Financial 
Sector Assessment) elaborat de către FMI și Banca Mondială în anul 2014.  

Având în vedere faptul că CNSF s-a dovedit a fi ineficient atât din punct de vedere al prevenirii, cât și al 
rezolvării crizei bancare actuale, se pare că există necesitatea reformării acestuia, ca parte a eforturilor în 
vederea consolidării stabilității financiare a Moldovei. Prim-ministrul Filip a declarat angajamentul său în 
vederea reformării CNSF, o măsură ce este susținută, de asemenea, de Banca Națională a Moldovei 
(BNM), Fondul Monetar Internațional (FMI) și alte părți interesate relevante.  

Trei factori decisivi care trebuie să fie luați în considerație în procesul reformării CNSF sunt: i) experiența 
altor țări în domeniul stabilirii comitetelor similare; (ii) lecțiile învățate din activitatea CNSF actual; (iii) 
particularitățile locale ale cadrului de supraveghere a sistemului financiar. Bazându-se pe analiza acestor 
factori, documentul de politici oferă recomandări privind reformarea CNSF sau chiar crearea unui 
instrument similar pentru menținerea stabilității financiare.  

 

 

 

                                                           
1
 Raport al Comisiei de anchetă din cadrul Parlamentului Republicii Moldova cu privire la situația în sectorul 

financiar și monetar local, Nr. 111, 20 martie 2015.  



 

2 

2 Practicile internaționale relevante în domeniul creării Comitetelor de Stabilitate Financiară 

Comitetele de Stabilitate Financiară (CSF) reprezintă actualmente instrumente importante de asigurare a 
stabilității financiare în multe țări. Acestea sunt în majoritatea cazurilor create cu scopul promovării 
comunicării și cooperării între instituțiile responsabile pentru o reglementare prudențială a diferitor 
sfere din sectorul financiar la nivelul micro și macro. În majoritatea cazurilor acestea sunt create în baza 
unui memorandum de înțelegere semnat de către instituțiile relevante. În cazul țărilor membre ale UE 
asemenea forme de cooperare au fost cerute de către Consiliul ECOFIN începând cu 2006 cu scopul de a 
asigura schimbul de informații între autorități, precum și cu scopul prevenirii, evaluării și gestionării 
dificultăților posibile ce au un impact sistemic. Crearea CSF diferă de la țară la țară (Tabelul 1) și există 
diverse dezbateri privind organizarea acestora. Printre principalele aspect instituționale ale CSF-urilor țin 
de mandatelul și componența acestora.  

Mandatul 

În majoritatea țărilor, CSF sunt concentrate, preponderant, pe comunicarea între agențiile membre în 
vederea identificării riscurilor sistemice potențiale și prevenirii crizelor financiare. În cazul materializării 
riscurilor, comitetele impun coordonarea acțiunilor între membri pentru a permite un răspuns de politici 
în timp util și eficient. Asemenea aranjamente instituționale se întâlnesc și în țările din zona euro, unde 
există instituții supranaționale responsabile de managementul riscurilor și crizelor: Comitetul European 
pentru Risc Sistemic coordonează activitățile legate de analiza și prevenirea riscurilor, în timp ce Banca 
Centrală Europeană, prin intermediul Mecanismului Unic de Supraveghere, este responsabilă de 
supravegherea băncilor mari.  

În același timp, în unele țări, aceste platform de discuții au evoluat în instituții care adoptă decizii de 
importanță sistemică, transformându-se în reglementatori macro-prudențiali. Un exemplu relevant este 
Comitetul de Politică Financiară creat pe lângă Banca Angliei, responsabil de stabilirea buffer-ilor 
contraciclice de capital, stabilirea cerințelor sectoriale de capital, precum și de prescrierea 
recomandărilor macro-prudențiale.  

E important că responsabilitățile CSF nu se suprapun cu cele ale agențiilor membre, precum și nu 
submină independența și responsabilitatea agențiilor membre. Această condiție este îndeplinită printr-o 
stipulație clară în memorandumul de înțelegere, precum și prin păstrarea mandatelor CSF în calitate de 
organe consultative. Aceasta înseamnă că CSF nu adoptă nici o decizie administrativă, ci mai degrabă 
acordă recomandări și ajung la concluzii și poziții. Chiar în țările în care CSF au permisiunea de a lua unele 
decizii, membrii tebuie să ajungă la un consens.  

Componența 

Membrii CSF sunt de obicei instituții cu expunere politică limitată care au de a face în mod direct cu 
problemele de stabilitate financiară: băncile centrale, autoritățile de supraveghere financiară și 
ministerele de finanțe. Pe parcursul analizei, nu a fost identificat nici un caz de participare a membrilor 
Guvernului (cu excepția ministerelor de finanțe) sau Parlamentului în asemenea comitete. De cele mai 
dese ori, băncile centrale joacă un rol important și proactiv în cadrul CSF, grație expertizei în domeniul 
stabilității financiare și al independenței acestora. De obicei CSF pot crea grupuri de lucru în care pot fi 
invitați membri adiționali, inclusiv din alte instituții de stat sau din comunitatea experților independenți. 

Luând în considerație faptul că CSF sunt create ca unele platforme de schimb de informații și de 
coordonare a politicilor, rolurile președinților acestora sunt mai degrabă simbolice, fiind ocupate de 
către guvernatorii băncilor centrale sau miniștrii de finanțe. În majoritatea cazurilor, asemenea comitete 
nu au nici o ierarhie, toți membrii având atribuții asemănătoare și nici un membru nu poate da ordine 
altora.  
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Tabelul 1. Caracteristicile de bază ale CSF din alte state 

Țara Denumirea și mandatul Componența Președinția 

România Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară  

Mandatul: a promova un schimb permanent și 
eficient de informații dintre autoritățile de 
supraveghere ale sectorului financiar, Ministerul 
Finanțelor Publice și Fondul de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar, precum și a 
evalua, preveni și, în cazul necesității, a 
reglementa crizele financiare la nivelul 
instituțiilor financiare individuale, grupurilor 
financiare sau a pieței financiare în întregime. 

Ministerul Finanțelor 
Publice, Banca Națională a 
României,  Autoritatea de 
Supraveghere Financiară și 
Președintele Fondului de 
garantare a depozitelor în 
sistemul bancar. 

Guvernatorul 
băncii centrale 
numit în primul 
an de activitate 
a Comitetului, 
fiind înlocuit de 
alți membri în 
baza principiului 
rotației anuale.  

Polonia Comitetul de Stabilitate Financiară 

Mandatul: a asigura coloborarea eficientă în 
domeniul susținerii și menținerii stabilității 
sectorului financiar la nivel local prin intermediul 
schimbului de informații, opiniilor și evaluărilor 
stării sistemului financiar la nivelul țării și peste 
hotarele acesteia, precum și în vederea 
coordonării activității în acest domeniu. 

Ministrul Finanțelor, 
Președintele Băncii 
Naționale, Președintele 
Autorității de Supraveghere 
Financiară, Președintele 
Fondului de garantare în 
sistemul bancar și alți 
experți invitați de către 
membrii permanenți 
menționați mai sus. 

Ministerul 
Finanțelor 

Portugalia Comitetul Național de Stabilitate Financiară 

Mandatul: a promova schimbul regulat de 
informații în timpurile când sistemele și piețele 
financiare funcționează în mod propriu, 
analizând chestiunile cum ar fi: perspectivele 
stabilității financiare la nivelul național și 
internațional, instrumentele pentru prevenirea și 
reglementarea crizei financiare, precum și 
evoluțiile relevante în mecanismele de 
cooperare internațională, în special în cadrul 
Uniunii Europene. 

Ministerul Finanțelor și 
Administrației Publice, 
Banco de Portugal, Instituto 
de Seguros de Portugal - ISP 
(Institutul Portughez de 
Asigurare), Comissão do 
Mercado de Valores 
Mobiliários - CMVM 
(Comisia de Securitate a 
Pieței). 

Fără președinție 
specificată 

Germania Comitetul de Stabilitate Financiară 

Mandatul: a discuta regulat problemele de 
importanță decisivă pentru stabilitatea financiară 
bazată pe analizele Băncii Bundesbank, a emite 
avertismente în cazul identificării riscurilor și 
elaborarea recomandărilor privind modul 
prevenirii unor asemenea riscuri. Comisia, de 
asemenea, discută amenințările și recomandările 
ESRB. Un alt scop constă în consolidarea 
cooperării între instituțiile reprezentate în 
Comisie în perioada crizei financiare. 

Ministerul Federal de 
Finanțe, Autoritatea 
Federală de Supraveghere 
Financiară (BaFin) și 
Deutsche Bundesbank, 
precum și un membru fără 
dreptul la vot care 
reprezintă Agenția pentru 
Stabilizarea Pieței Financiare 
(ASPF). 

Fără președinție 
specificată 

Olanda Comitetul de Stabilitate Financiară 

Mandatul: a face schimb de informații privind 

De Nederlandsche Bank NV 
(banca centrală), 

Guvernatorul 
băncii centrale. 
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stabilitatea sistemului financiar pentru a 
identifica riscurile posibile. A discuta problemele 
și căile de minimizare a riscurilor posibile pentru 
stabilitatea sistemului financiar, precum și căile 
de consolidare a instrumentelor aflate la 
dispoziția DNB (băncii centrale), AFM (Autorității 
Olandei pentru Piețele Financiare) și a 
Ministrului în vederea minimizării unor 
asemenea riscuri. Comitetul poate identifica 
riscurile și face recomandări privind acestea. 
Aceste recomandări trebuie să fie făcute în mod 
public, cu excepția cazului în care dezvăluirea ar 
putea pune în pericol stabilitatea financiară. 

Autoritatea Olandei pentru 
Piețele Financiare, 
Ministerul Finanțelor 

Bulgaria Memorandumul de înțelegere 

Mandatul: a menține stabilitatea financiară prin 
schimb de informații și evaluarea sistemului 
național financiar, precum și monitorizarea 
riscurilor sistemice potențiale.  

Ministrul Finanțelor, 
Guvernatorul băncii 
centrale, Președintele 
Comisiei de servicii 
financiare. 

Ministrul 
Finanțelor 

Estonia Comitetul Comun creat în baza Memorandumului 
de Înțelegere 

Mandatul: A coopera privind: 

- elaborarea politicilor și proiectelor de legi în 
sectorul financiar; 

- stabilirea unei rețele sigure în sectorul 
financiar; 

- cooperarea în domeniul politicii în sectorul 
financiar și schimbul de informații în 
comunicarea cu instituțiile Uniunii Europene și 
alte organizații internaționale (Banca Mondială, 
Fondul Monetar Internațional, Organizația 
pentru Cooperarea Economică și Dezvoltare, 
etc.); 

- schimb de informații despre condițiile și 
riscurile sectorului financiar; 

- comunicarea cu publicul cu privire la toate 
subiectele menționate mai sus. 

Banca centrală, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
Ministerul Finanțelor. 

Ministerul 
Finanțelor 

Marea 
Britanie 

Comitetul de Politică Financiară 

Mandatul: a identifica, monitoriza și lua acțiuni 
în vederea lichidării sau reducerii riscurilor 
sistemice cu scopul de a proteja și stimula 
rezistența sistemului financiar al Marii Britanii. 
CPF, în calitate de scop secundar, are suportul 
politicii economice a Guvernului. 

Guvernatorul, trei locțiitori 
ai Guvernatorului, Șeful 
Executiv al Autorității de 
Conducere Financiară (ACF), 
Directorul Executiv al Băncii 
pentru Strategia Stabilității 
Financiare și Risc, patru 
membri externi numiți de 
către Cancelar și un 
reprezentant al Trezorăriei, 
fără dreptul la vot 

Fără președinție 
specificată 
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3 De ce trebuie de reformat Comitetul Național de Stabilitate Financiară? Lecțiile învățate  

CNSF a fost fondat în iunie 2010 în baza Deciziei Guvernului2. Inițial s-a presupus ca el să urmeze 
recomandarea FMI privind crearea unei platforme pentru comunicare și coordonare între instituțiile 
responsabile în domeniul asigurării stabilității financiare. Cu toate acestea, ideea inițială a fost diluată 
semnificativ. Sunt trei slăbiciuni majore în formatul curent al CNSF: 

1. Afiliere politică puternică 

CNSF are opt membri, majoritatea din care sunt mai mult politicieni decât profesioniști din domeniul 
stabilității financiare. În primul rând, Președintele Comitetului este Prim-ministru, care este și o figură 
politică. În al doilea rând, Cancelaria de Stat, a cărei conducere, la fel ca în orice alt minister, are o 
expunere politică evidentă, asigură Secretariatul Comitetului. În al treilea rând, unul din membrii CNSF 
este membrul Parlamentului, în același timp fiind Președintele Comisiei pentru Economie, Buget și 
Finanțe. Ca rezultat, aceasta induce o anumită influență politică asupra discuțiilor în cadrul CNSF, astfel 
făcând dialogul ineficient. În așa mod, raportul Băncii Mondiale și FMI cu privire la evaluarea sectorului 
financiar pentru Moldova din decembrie 2014 subliniază o coordonare limitată dintre membrii CNSF și 
lipsa concentrării asupra problemelor legate de menținerea stabilității financiare a țării.  

Pentru a rezolva această problemă FMI a recomandat crearea unui subcomitet tehnic al CNSF care a fost 
creat în anul 2012. Acesta cuprinde o jumătate din componența CNSF (numai 4 membri) și include 
membrii cu o expunere politică ceva mai mică și care au tangențe directe cu problemele de stabilitate 
financiară (Guvernatorul BNM, Președintele CNPF, Ministrul Finanțelor și Ministrul Economiei). Cu toate 
că subcomitetul s-a întâlnit până acum doar de trei ori, întâlnirile au fost mult mai constructive și 
eficiente.  

2. Amenințarea independenței BNM  

Inițial recomandarea FMI a fost că CNSF urma să fie un organ consultativ, fiind creat în baza semnării 
Memorandumului de Înțelegere cu privire la menținerea stabilității financiare. Cu toate acestea, de facto 
acesta a devenit o structură în cadrul căreia putea fi luate decizii importante privind stabilitatea 
financiară, cu o majoritate simplă de voturi. Împreună cu expunerea politică puternică a CNSF, aceasta a 
reprezentat o amenințare directă asupra independenței BNM.  

3. Mandatul neclar 

Din momentul creării sale, CNSF a creat multă încertitudine în jurul mandatului său. Conform legii3, 
scopul Comitetului constă în asigurarea unei coordonări adecvate între autorităţile publice, delimitarea 
clară a responsabilităţilor, precum şi realizarea unor acţiuni prompte în caz de şocuri financiare 
extraordinare. Cu toate acestea, analiza atribuțiilor CNSF, stipulate în aceeași lege, relevă o înclinație 
evidentă în direcția soluționării, și nu prevenirii, crizelor financiare. Astfel, atribuțiile Comitetului țin de 
gestionarea crizele financiare extraordinare, definirea crizelor sistemice, propuneri privind protejarea 
depozitelor, capitalizarea și recapitalizarea băncilor, comunicarea în gestionarea crizelor sistemice din 
sectorul financiar, restabilirea credibilității sectorului bancar etc.. De fapt, legea nu a acordat Comitetului 
ceea ce-ar trebui să fie – în baza celor mai bune practici internaționale – preocuparea principal a acestuia, 
și anume deservirea ca o platformă de comunicare eficientă și coordonare în vederea menținerii 
stabilității financiare, precum și identificării și prevenirii a crizelor financiare. Astfel, CNSF mai degrabă 

                                                           
2
 Decizia Guvernului nr 449 din 02 iunie 2010 cu privire la crearea Comitetului Național pentru Stabilitatea 

Financiară 

3 Ibid 
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este un Comitet Național de Stabilizare Financiară creat ca un răspuns la turbulențele în sectorul bancar 
care au început să apară în anii 2009-2010.  

Problema focusării exclusive a Comitetului pe rezolvarea crizelor financiare a fost agravată de faptul că a 
fost creată o impresie pentru unii membri ai CNSF și societate în general, că Comitetul reprezintă o 
instituție de bază care asigură stabilitatea și stabilizarea financiară în țară. În rezultat, Comitetul a 
acționat deseori ca o autoritate de luare a deciziilor. De exemplu, acesta a aprobat un decizia de a 
autoriza eliberarea garanției de stat pentru creditele Băncii Naționale a Moldovei pentru băncile în 
dificultate în mărime de 14,5 mlrd MDL pe parcursul anilor 2014-2015 cu scopul compensării depozitelor 
retrase4. În plus, în august 2015, CNSF a adoptat o decizie privind lichidarea celor trei bănci cu probleme 
care au beneficiat anterior de aceste lichidități. 

Acest fapt a generat cel puțin două probleme: prima a declanșat criza bancară actuală, pe când cea de-a 
doua – creează riscul de apariție a unor crize similare în viitor: 

i. Suprapunerea responsabilităților, procesul lent de luare a deciziilor și responsabilitatea diluată a 
instituțiilor implicate. Caracterul Comitetului de luare a deciziilor, în majoritatea cazurilor, s-a 
suprapus cu mandatul BNM, care este investită de lege cu funcția de supraveghere și 
reglementare a băncilor și de asigurare a stabilității financiare. Ca rezultat, aceasta a diluat 
responsabilitatea instituțiilor ce răspund de stabilitatea financiară, fapt ce a subminat 
motivațiile acestora să reacționeze mai prompt și decisiv la riscuri.  
 

ii. Lipsa unei focusări clare pe menținerea stabilității financiare și prevenirea crizelor. Accentul pe 
rezolvarea crizelor a determinat CNSF să atragă mai puțină atenție identificării timpurii și 
prevenirii crizelor financiare. Această concluzie este confirmată și de raportul Băncii Mondiale și 
FMI privind evaluarea stabilității financiare, publicat în decembrie 2014, care stipulează că CNSF 
nu este suficient de focusată pe activitățile de alertă timpurie, iar coordonarea dintre agențiile 
membre este limitată5. Acestea, la momentul actual, reprezintă o slăbiciune majoră a cadrului 
de stabilitate financiară a Moldovei.  

Concluzie: CNSF continuă să constituie mai degrabă o parte a problemei, decât soluția crizei bancare 
actuale. În formatul lui actual Comitetul s-a dovedit a fi ineficient în prevenirea crizelor financiare, în 
facilitatea comunicării dintre agențiile membre, precum și în gestionarea crizei bancare actuale. Astfel, 
CNSF necesită o reformare urgentă pentru a stimula cadrul de stabilitate financiară a Moldovei.   

 

 

 

 

                                                           
4
 Vezi: IMF Country Report no. 16/19  

5
 Vezi: Financial Sector Assessment – Moldova, The World Bank Group, December 2014 
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4 Cum trebuie reformat Comitetul Național de Stabilitate Financiară 

Una din principalele slăbiciuni ale cadrului de stabilitate financiară al Moldovei este legată de 
fragmentarea, comunicarea și coordonarea slabă dintre agențiile de bază: Banca Națională a Moldovei 
(responsabilă pentru reglementarea băncilor), Comisia Națională a Pieței Financiare (responsabilă pentru 
reglementarea organizațiilor financiare ne-bancare), Ministerul Finanțelor (responsabil pentru emiterea 
garanțiilor guvernamentale și orice reglementări de finanțare sau recapitalizare, când e necesar) și 
Fondul de garantare a depozitelor (responsabil pentru plăți compensatorii în cazul insolvabilității băncii). 
Pentru a mări comunicarea și coordonarea dintre aceste agenții este necesar de reformat CNSF existent.  

Caracteristicile fundamentale recomandate pentru noul CNSF sunt: 

1. Lipsa cărorva afilieri politice 
2. Asigurarea independenței membrilor  
3. Definirea clară a mandatului, fără careva suprapuneri cu instituțiile membre CNSF 

Recomandările de bază pentru reformarea CNSF  

 Semnarea unui nou memorandum. Hotărârea de Guvern no. 449 din 02.06.2010 cu privire la 
crearea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară trebuie anulată, iar Comitetul nou trebuie 
să fie creat în baza semnării unui memorandum nou cu privire la menținerea stabilității 
financiare. Memorandumul ar servi drept document de bază ce ar reglementa activitatea 
Comitetului, prin stipularea mandatului său, scopului activității, atribuțiilor, componenței, 
secretariatului, instrumentelor de comunicare și coordonare. În același timp, nu sunt necesare 
alte legi și/sau reglementări în acest sens. 

 Reducerea numărului de membri. Memorandumul nou trebuie să fie semnat între patru instituții, 
activitatea cărora este direct legată de menținerea stabilității financiare și care vor reprezenta 
membrii noului CNSF: (i) Banca Națională a Moldovei; (ii) Comisia Națională a Pieței Financiare; 
(iii) Ministerul Finanțelor (MF); și (iv) Fondul de garantare a depozitelor (FGD). CNSF poate invita 
alte instituții (de exemplu, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, 
Ministerul Economiei) sau experți independenți în vederea participării la întâlnirile relevante 
oricând membrii CNSF vor considera necesar. 

 Atribuirea Președintelui CNSF a unui rol simbolic. Președintele CNSF trebuie să aibă un rol 
simbolic în baza mandatului anual, după care să fie înlocuit de către un alt membru conform 
principiului de rotație în următoarea ordine: BNM, CNPF, MF, FGD.  

 Asigurarea secretariatului CNSF de către BNM. Secretariatul trebuie să fie asigurat de către BNM, 
luând în considerație independența acesteia și expertiza instituției în domeniul macroeconomic 
și financiar.  

 Definirea frecvenței întâlnirilor. CNSF se va întâlni trimestrial. Cu toate acestea, orice membru 
trebuie să aibă dreptul de a convoca o ședință adițională în cazul necesității.  

 Definirea clară a mandatului. CNSF va servi ca o platformă de schimb de informații dintre 
membrii săi privind problemele legate de stabilitatea financiară, reglementarea financiară, 
riscurile interne și externe și lichidarea lor, precum și coordonarea politicii în vederea prevenirii 
și combaterii crizelor. Însă obiectivul principal va viza, mai curând, prevenirea crizelor, și nu 
rezolvarea acestora. E important că CNSF nu va fi un organ de luare a deciziilor, mandatul 
acestuia fiind limitat la adoptarea concluziilor, pozițiilor și recomandărilor legate de menținerea 
stabilității financiare.  

 Definirea rolurilor fiecărui membru. Fiecare membru al CNSF va fi responsabil pentru schimbul de 
informații în următoarele domenii: 
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o BNM: Analiza și evaluarea riscurilor în sistemul bancar, mediul inflaționist și sistemele de 
plăți; rezultatele stress testurilor în sectorul bancar; conduita politicii monetare; 
prognozele și riscurile macroeconomice. BNM trebuie să fie o sursă principală de 
expertiză privind metodologiile utilizate pentru stress testuri, precum și prognozarea și 
evaluarea riscurilor (în special pentru CNPF). Totodată, BNM, cu suportul celorlalți 
membri CNSF, va avea funcția de lider în definirea sistemului de alertă timpurie în 
domeniul stabilității financiare, precum și informarea permanentă a membrilor CNSF 
privind rezultatele acestor analize. De asemenea, BNM va elabora rapoarte anuale 
privind stabilitatea financiară, inclusiv în baza informațiilor furnizate de ceilați membri 
CNSF.  

o CNPF: Analiza, evaluarea riscurilor și rezultatele stres testurilor din sectorul financiar 
nebancar. 

o MF: Politicile fiscale și bugetare actuale și planificate, actualizările privind executarea 
bugetului de stat și finanțarea deficitului, riscurile pentru stabilitatea sistemului 
finanțelor publice. 

o FGD: Intrările și plățile curente și prognozate din cadrul Fondului; discutarea măsurilor 
pentru capitalizarea fondului; în cazurile de falimente bancare FGD prezintă informații 
actuale despre plăți compensatorii.   

 Introducerea clauzei de consens. Toate concluziile, pozițiile și recomandările privind politicile 
elaborate de către CNSF vor fi bazate pe consens. 

 Definirea regulilor pentru schimbul de informații. Fiecare membru va păstra confidențialitatea 
informațiilor împărtășite cu alți membri. Cu toate acestea, informațiile pot fi comunicate 
angajaților instituțiilor reprezentate în cadrul CNSF, dar care nu au fost prezente la întâlniri, 
precum și altor autorități și organizații internaționale relevante.  

 Semnarea memorandumurilor privind stabilitatea financiară transfrontalieră. Comitetul va 
semna memorandumuri cu organele similare din UE, CSI, SUA și alte țări privind cooperarea 
transfrontalieră în vederea asigurării stabilității financiare. În primul rând, asemenea 
memorandumuri vor facilita un schimb de informații privind activitatea companiilor, băncilor și a 
altor entități implicate, în mod direct sau indirect, în sectorul financiar.  

 Clauza privind garantarea independenței membrilor. Memorandumul ce reglementează 
activitatea CNSF reformat trebuie să conțină o clauză ce în mod clar ar indica atribuțiile 
comitetului, astfel să fie evitate orice suprapunere cu cele ale membrilor. În plus, comitetul nu va 
submina în nici o măsură independența membrilor săi. 

 Clauza privind comunicarea. Memorandumul trebuie să conțină și o clauză care ar reglementa 
procedurile prin care membrii CNSF vor comunica cu publicul larg (în special în perioade de crize). 
În particular: 

o Toate declarațiile publice legate de activitatea CNSF trebuie să fie coordinate în prealabil 
cu toți membrii și aprobate prin consensus; 

o Orice declarație publică a CNSF trebuie să fie publicată pe paginile web ale membrilor;  
o CNSF urmează să dispună de un purtător de cuvânt, care ar reprezenta vocea oficială a 

tuturor membrilor. Având în vedere experiența și specificul activității CNFS, purtătorul de 
cuvânt ar trebui să fie din cadrul BNM.  
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Lista studiilor de politici recente 

 Este oare decalaj al producției un indicator util pentru politica monetară în Moldova? De Igor Pelipas,            
Robert Kirchner și Enzo Weber, Studiu politic PS/01/2015 

 

Lista documentelor de politici recente  

 Politica fiscală: Provocări în anul 2016, de Joerg Radeke, Katharina Kolb și Matthias Luecke, 
Document de politici PP/04/2015 

 Concepția privind modernizarea sistemului de evidență a muncii salariaților din Moldova, de Ulrike 
Bechmann și Joerg Radeke, Document de politici PP/03/2015 

 Creșterea eficienței energetice prin intermediul investițiilor în Centralele Electrice cu Termoficare 
(CET), de Stephan Hohmeier, Joerg Radeke și Mihai Tirsu, Document de politici PP/02/2015 

 Mecanismul de transmisie în Republica Moldova. Cauzele deficienței și recomandările pentru 
consolidarea lui, de Philipp Engler și Ricardo Giucci, Document de politici PP/01/2015 

 Depășirea barierelor în calea investițiilor, de Ulrike Bechmann și Joerg Radeke, Document de politici 
PP/05/2014 

 Măsuri de reducere a angajării informale în Moldova, de Ulrike Bechmann și Joerg Radeke, 
Document de politici PP/04/2014 

 Remitențele din Rusia: Implicațiile economice ale unor potențiale șocuri negative, de David Saha și 
Ricardo Giucci, Document de politici PP/03/2014 
 

Lista notelor de politici recente 

 Sistemul de pensii din sectorul public din Moldova. O evaluare, de Ulrike Bechmann și Joerg Radeke, 
Nota de politici PB/11/2015 

 Leul moldovenesc: Evoluțiile recente și estimările cursului valutar de echilibru, de Enzo Weber, Joerg 
Radeke și Matthias Luecke, Nota de politici PB/10/2015 

 Creșterea productivității promovării investițiilor în Moldova: Experiența internațională și idei pentru 
integrarea proiectelor de parteneriat public-privat (PPP), de Björn Vogler și Jörg Radeke, Nota de 
politici PB/09/2015 

 Concepția sistemului modern de evidență a muncii salariaților, de Ulrike Bechmann și Jörg Radeke, 
Nota de politici PB/08/2015 

 Creșterea eficienței energetice prin intermediul investițiilor în Centralele Electrice cu Termoficare 
(CET). Rezumat al concluziilor, de Jörg Radeke și Stephan Hohmeier, Nota de politici PB/07/2015 

 Modernizarea sistemului de evidență a activității de muncă a salariaților, de Ulrike Bechmann și Jörg 
Radeke, Nota de politici PB/06/2015 

 Emigrarea permanentă din Moldova: Estimarea și implicațiile pentru politica în domeniul diasporei, 
de Matthias Luecke, Vladimir Ganta și Jörg Radeke, Nota de politici PB/05/2015 

 Schimbarea direcției exportului Moldovei spre UE – Analiza datelor privind din anul 2014, de 
Woldemar Walter și Jörg Radeke, Nota de politici PB/04/2015 

Documentele și informații pot fi accesate gratuit pe site-ul web http://www.get-
moldau.de/wordpress/de/publikationen/beraterpapiere/. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați 
Echipa Economică Germană în Moldova pe adresa: info@get-moldau.de 

http://www.get-moldau.de/wordpress/de/publikationen/beraterpapiere/
http://www.get-moldau.de/wordpress/de/publikationen/beraterpapiere/
mailto:info@get-moldau.de

