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Banca Nationala a României va oferi asistenta Bancii Nationale a Moldovei într-un
proiect de twinning
Banca Nationala a României va oferi asistenta Bancii Nationale a Moldovei într-un proiect de twinning, iar
activitatea va cuprinde cinci componente cu un grad înalt de tehnicitate, a afirmat, marti, guvernatorul
BNR, Mugur Isarescu, în cadrul unui eveniment transmis online.
"Proiectul de twinning pe care îl lansam astazi are o sfera larga de cuprindere, nu doar pentru sectorul bancar, ci si
pentru întreaga piata financiara din Republica Moldova. El vizeaza beneficii atât pentru Banca Nationala a
Moldovei, cât si pentru Comisia Nationala a Pietei Financiare din Republica Moldova, prin consolidarea
capacitatilor institutionale si a guvernantei, precum si prin dezvoltarea cadrului de reglementare, de supraveghere
si a cadrului operational pentru functionalitate sporita. Din perspectiva mea, Banca Nationala a României a
acumulat în timp, dupa 1990, cu sprijinul partenerilor sai din Uniunea Europeana - inclusiv cu sprijinul Bancii
Centrale a Regatului Ţarilor de Jos, pe care doresc sa o mentionez în mod deosebit - o solida experienta si
expertiza. Este rândul si datoria noastra acum, în calitate de partener senior, sa o transmitem prin acest proiect,
Republicii Moldova si suntem în masura sa facem eficient acest lucru, având si avantajul limbii române.
Complexitatea noului proiect, pe parcursul a doi ani, reuneste o echipa de proiect remarcabila. Activitatea va
cuprinde cinci componente cu un grad înalt de tehnicitate, în sfera macrostabilitatii financiare, a supravegherii
prudentiale, a sectorului financiar nebancar, a cadrului intern de reglementare a supravegherii si a cadrului de
reglementare privind infrastructura de plati si functionalitatea acesteia la standarde europene", a spus Mugur
Isarescu.
Cu acest prilej, el a precizat ca le este recunoscator partenerilor actuali, De Nederlandsche Bank, Lietuvos Bankas,
Autoritatea de Supraveghere Financiara din România si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor din
România.
"Ne aflam astazi, într-un context în care, la nivel global, atât guvernele, cât si bancile centrale, au intervenit cu
promptitudine pentru a contracara impactul negativ determinat de pandemia de coronavirus, prin politici sociale,
economice, fiscale si monetare. Mobilizarea fara precedent a autoritatilor într-o maniera complexa si determinata a
asigurat în mare masura buna functionare a pietelor, a mecanismelor economice si sociale. În acest sens, întarirea
capacitatilor de raspuns la situatii adverse este esentiala, iar acest deziderat este posibil a fi realizat si prin
consolidarea guvernantei corporative, a supravegherii, si gestionarii riscurilor în sectorul financiar. Acestea sunt
coordonatele fundamentale ale noului program de twinning", a subliniat Mugur Isarescu.
Guvernatorul BNR a mentionat ca, prin acest nou program de twinning, sistemul financiar-bancar din Republica
Moldova îsi va întari convergenta cu cerintele financiare prudentiale internationale si va continua alinierea la
standardele Uniunii Europene pentru urmarirea stabilitatii macrofinanciare si a consolidarii cadrului de
supraveghere prudentiala, a dezvoltarii supravegherii prudentiale în sectorul asigurarilor, a extinderii cadrului legal
în materia supravegherii institutiilor nebancare de creditare si a îmbunatatirii cadrului de plati în linie cu cerintele
Single Euro-Payments Area.
Proiectul de twinning poarta denumirea"Consolidarea supravegherii, guvernantei corporative si gestionarii
riscurilor în sectorul financiar al Republicii Moldova", potrivit Bancii Nationale a Moldovei si în cadrul acestui
proiect de doi ani, finantat si sprijinit de Uniunea Europeana, BNM si Comisia Nationala a Pietei Financiare
(CNPF) vor beneficia de asistenta unor institutii partenere din Uniunea Europeana (UE), reunite într-un consortiu
format din Banca Nationala a României, lider de proiect, Banca Centrala a Regatului Ţarilor de Jos si Banca
Centrala a Lituaniei, în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiara din România si Autoritatea
Nationala pentru Protectia Consumatorilor din România. Acest proiect va ajuta BNM si CNPF sa îsi dezvolte în
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continuare capacitatile, urmând cele mai bune practici din UE pentru a asigura un nivel înalt de stabilitate a
sectorului financiar în beneficiul cetatenilor si al întreprinderilor.
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