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SUMMARY
 The banking sphere in the Republic of Moldova is probably a domain that awakens the 

interest of the entire society. This is mainly due to the billions of lei bank fraud and secondly 
because of the scandalous bankruptcy of commercial banks. Both phenomena have emptied 
the state budget and the pockets of individuals and legal entities.

All these events have revealed the need for substantive banking sector reforms. As a result, 
we are witnessing some efforts by the National Bank of Moldova to reconfigure the banking 
legal framework in the sense of not admitting systemic problems in the future.

The article  does not propose a radiography of all the latest regulatory changes, but only the 
analysis of the main ones. In particular, we are speaking about three adopted and published 
normative acts.
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REZUMAT
 Sfera bancară din Republica Moldova constituie, probabil, un domeniu ce trezeşte interesul 

întregii societăți. Acest fapt se datorează, în primul rând, fraudei bancare de miliarde de lei şi, 
în al doilea rând, falimentelor scandaloase ale băncilor comerciale. Ambele fenomene au golit 
atât Bugetul de Stat cât şi buzunarele persoanelor fizice şi juridice.

Toate aceste evenimente au relevat necesitatea unor reforme de substanță ale domeniului 
bancar. Drept urmare, suntem martorii unor eforturi ale Băncii Naționale a Moldovei de a re-
configura cadrul juridic bancar în sensul neadmiterii pe viitor a unor probleme sistemice.

Demersul ştiințific nu-şi propune o radiografie a tuturor modificărilor normative de ulti-
mă oră, ci doar analiza principalelor dintre ele. În particular, este vorba de trei acte normative 
adoptate şi publicate.

Cuvinte-cheie: Banca Națională a Moldovei, bănci comerciale, noua legislație bancară, 
supraveghere bancară, activitate de creditare.
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Situația din sectorul bancar a suscitat me-
reu interesul viu al întregii societăți. Iar fonda-
rea Băncii Naționale a Moldovei, de rând cu 
introducerea ulterioară a monedei naționale, 
leului moldovenesc, constituie elementele 
fundamentale ale independenței Republicii 
Moldova şi după impact şi semnificație, me-
taforic vorbind, se proiectează pe aceeaşi di-
mensiune cu Declarația de Independență a 
Republicii Moldova.

Adevărul este că societatea din Republi-
ca Moldova a păşit pe calea independenței 
având deja o atitudine preponderent ostilă 
şi lipsită de încredere față de sectorul ban-
car. Respectiva situație îşi găseşte explicația 
preponderent în două realități: 

a) lipsa unei educații bancare în perioa-
da sovietică, determinată de paleta îngustă 
de servicii bancare prestate de băncile so-
vietice; 

b) colapsul şi devalorizarea dramatică a 
rublei sovietice – valuta imperiului defunct.

Ulterior, acele rămăşițe ale creditului 
de încredere în sectorul bancar din partea 
societății a început treptat a se eroda, prin-
cipala cauză constituind falimentul frecvent 
al băncilor comerciale în primul deceniu de 
independență a Republicii Moldova.

Credem că nu vom exagera dacă vom 
menționa că, în anul 2018, Republica Mol-
dova a păşit cu un sector bancar lipsit total-
mente de încrederea societății şi privit drept 
unul imprevizibil, lipsit de integritate, ostil şi 
chiar agresiv față de cetățean. În mare par-
te, acest fapt se datorează fraudei bancare 
de miliarde şi a faptului că rambursarea da-
toriei a fost pusă pe umerii fiecărui cetățean 
în parte al societății noastre.

Toate aceste evenimente au relevat ne-
cesitatea unor reforme de substanță a do-
meniului bancar.

Tocmai din toate considerentele expuse 
mai sus, misiunea Băncii Naționale a Moldo-
vei de a redobândi încrederea publicului în 
sectorul bancar este una dificilă şi care ne-
cesită efort de lungă durată.

Drept urmare, suntem martorii unor 
eforturi ale Băncii Naționale a Moldovei de 
a reconfigura cadrul juridic bancar în sensul 
neadmiterii pe viitor a unor probleme siste-
mice.

Fără doar şi poate că, în ultima perioa-
dă, şirul actelor normative lansate de Ban-
ca Națională a Moldovei spre consultare şi 
dezbatere în societate a fost unul consistent 
şi care viza diverse aspecte importante din 
sfera bancară.

În demersul de față ne vom îndrepta 
atenția spre unele dintre ele, care prin natu-
ra instituirii unor raporturi juridice bancare 
noi, vin să reconceptualizeze şi să reconfi-
gureze întreaga filozofie bancară din Re-
publica Moldova, cu impact special asupra 
activității de creditare şi de supraveghere a 
domeniului dat.

Prin urmare, nu ne propunem să efectu-
ăm o radiografie a tuturor modificărilor nor-
mative de ultimă oră, ci doar analiza prin-
cipalelor dintre ele. În particular, este vorba 
de trei acte normative adoptate, publicate 
şi care deja au şi intrat în vigoare.

Efectiv, aceste trei acte normative sunt: 
1. Legea nr. 202 din 06.10.2017 privind 

activitatea băncilor [8].
2. Legea nr. 232 din 03.10.2016 privind 

redresarea şi rezoluția băncilor [9].
3. Legea nr. 250 din 01.12.2017 cu pri-

vire la supravegherea suplimentară a băn-
cilor/asigurătorilor/reasigurătorilor şi a 
societăților de investiții care aparțin unui 
conglomerat financiar [10].

La moment, activitatea bancară din Re-
publica Moldova este reglementată, în prin-
cipal, de trei acte normative importante: Le-
gea cu privire la Banca Naţională a Moldovei 
nr. 548 -XIII din 21.07.1995 [11]; Legea nr. 
202 din 06.10.2017 privind activitatea băn-
cilor [8] şi Legea nr. 550 – XIII din 21.07.1995 
cu privire la instituţiile financiare [12].

Deşi legile nr. 548 din 21.07.1995 şi nr. 
550 din 21.07.1995 au o perioadă de apli-
cabilitate de mai bine de două decenii, la 
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o comparație sumară dintre redactările din 
1995 şi 2018, uşor constatăm o deosebire 
radicală, atât sub aspectul cantitativ cât şi 
calitativ.

Cu toate acestea, Legea nr. 548 şi, în 
special, Legea nr. 550 deveniseră  depăşite 
moral şi nu corespundeau realităților din 
sfera bancară şi aspirațiilor europene ale 
Republicii Moldova. În consecință, în ultima 
perioadă am fost şi încă vom mai fi martori 
ai abrogării respectivelor acte normative şi 
adoptării unui cadru normativ nou.

De fapt, Legea nr. 550-XIII din 21.07.1995 
cu privire la instituțiile financiare s-a aplicat 
integral doar până în data de 31.12.2017, 
ulterior, începând cu data de 01 ianuarie 
2018, a intrat în vigoare noua Lege nr. 202 
din 06.10.2017 privind activitatea bănci-
lor, iar Legea nr. 550-XII din 21.07.1995 cu 
privire la instituțiile financiare urmând a fi 
aplicată doar parțial, în partea ce se referă la 
lichidarea băncilor.

În rândurile ce urmează vom analiza cele 
trei acte menționate, demarând studiul cu 
Legea nr. 202 din 06.10.2017 privind acti-
vitatea băncilor, ca, ulterior, să trecem la 
Legea nr. 232 din 03.10.2016 privind redre-
sarea şi rezoluția băncilor şi să finalizăm cu 
proiectul Legii cu privire la supravegherea 
suplimentară a băncilor/asigurătorilor/re-
asigurătorilor şi a societăților de investiții 
care aparțin unui conglomerat financiar.

Legea nr.  202 din 06.10.2017 privind 
activitatea băncilor [8]. Prin această lege, 
Banca Națională a Moldovei transpune 
prevederile Directivei 2013/36/CE a Parla-
mentului European şi a Consiliului din 26 
iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea 
instituțiilor de credit şi supravegherea pru-
denţială a instituțiilor de credit şi a firme-
lor de investiţii, de modificare a Directivei 
2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 
2006/48/CE şi 2006/49/CE şi a Regulamen-
tului nr. 575/2013 al Parlamentului Euro-
pean şi al Consiliului din 26 iunie 2013 pri-
vind cerințele prudențiale pentru instituțiile 

de credit şi firmele de investiții şi de modi-
ficare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Elementele de noutate ale noii legi sunt 
multiple şi vor constitui obiectul cercetărilor 
ulterioare, având în vedere caracterul com-
plex al legii, dar şi aspectul cantitativ (Legea 
având un volum de peste 100 de pagini).

Totuşi sunt câteva aspecte de noutate pe 
care am dori să le evidențiem în mod spe-
cial:

1. Transpunere în realitățile bancare din 
Republica Moldova a prevederilor Standar-
delor Basel III aferente cerințelor de capital, 
tratamentul prudențial al  diferitelor riscuri 
(de credit, de piață, operațional etc.) pentru 
calculul expunerilor ponderate la risc (să nu 
uităm că anterior erau luate în calcul doar 
riscurile de credit).

2. A fost modificată semnificația 
noțiunilor de filială şi sucursală, în sensul 
aducerii lor în concordanță cu practicile 
internaționale.

3. Sunt instituite derogări de la Legea 
privind societățile pe acțiuni, cu referire la 
aspecte precum: atribuțiile adunării gene-
rale a acționarilor; consiliului şi organului 
executiv; excluderea comisiilor de cenzori 
în cazul băncilor comerciale din lista orga-
nelor de control ale băncilor.

4. Sunt fortificate atribuțiile de supra-
veghere prudențială ale Băncii Naționale 
a Moldovei. În comparație cu legislația ac-
tuală, proiectul Legii extinde prerogativele 
BNM în domeniul dat, în principal fiind vor-
ba de: conferirea unor atribuții suplimen-
tare Băncii Naționale a Moldovei în ceea ce 
priveşte procesul de evaluare şi suprave-
ghere a băncilor; diversificarea şi instituirea 
unei palete largi de sancțiuni posibile a fi 
aplicate băncilor comerciale de către BNM.

5. Băncile comerciale sunt solicitate să-şi 
instituie un capital intern care, în funcție de 
riscurile la care sunt sau pot fi expuse, ar fi 
adecvat ca distribuție, calitate şi cantitate.

6. Sunt stabilite condiții prin care băncile 
vor aplica strategii şi procese de evaluare şi 
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menținere a caracterului adecvat al capita-
lului lor intern.

7. Aplicabilitatea legii se extinde dincolo 
de dimensiunea generală (a băncilor, per-
soane juridice din Republica Moldova, in-
clusiv sucursalelor din străinătate ale aces-
tora şi sucursalelor băncilor din alte state, în 
ceea ce priveşte activitatea acestora desfă-
şurată în Republica Moldova), extinzându-
se asupra altor categorii de entități: capito-
lul II, titlul V se aplică societăţilor financiare 
holding, societăţilor financiare holding mix-
te şi societăţilor holding cu activitate mixtă, 
persoane juridice din Republica Moldova; 
capitolul V, titlul III se aplică societăților de 
audit ale băncilor şi societăților de audit ale 
societăţilor financiare holding, societăţilor 
financiare holding mixte şi societăţilor hol-
ding cu activitate mixtă, persoane juridice 
din Republica Moldova.

În esență, Legea nr. 202 supune unei 
reglementări riguroase aspecte precum: 
atribuțiile Băncii Naționale a Moldovei în 
domeniul supravegherii bancare; interdicții; 
cerințe privind accesul la activitatea bănci-
lor; cerințe prudențiale; politici de preveni-
re şi combatere a spălării banilor şi finanțării 
terorismului; secretul bancar şi conflictele 
de interese; supravegherea prudențială 
şi cerințele de publicare pentru Banca 
Națională a Moldovei.

De menționat că, la data intrării în vi-
goare a Legii nr. 202 (01.01.2018), preve-
derile Legii nr. 550 din 21.07.1995 privind 
instituțiile financiare au fost abrogate. De 
fapt, sunt în vigoare doar prevederile ce se 
referă la lichidarea băncilor: Capitolul VI1 – 
lichidarea silită a băncii şi Capitolul VI2 – li-
chidarea benevolă a băncii.

Legea nr. 232 din 03.10.2016 privind 
redresarea şi rezoluția băncilor [9]. Ur-
mând tradiția, era de aşteptat ca şi acest act 
normativ să armonizeze cadrul normativ 
național bancar la legislația şi practicile Uni-
unii Europene. În principiu, aşa şi este, doar 
că ar fi oarecum ciudat faptul că în textul 

Legii nr. 232 nu se face referință la procesul 
de armonizare a legii la standardele Uniu-
nii Europene în domeniul bancar. Cu toate 
acestea, chiar dacă nu se menționează ex-
pres, este evident că, la elaborarea legii, s-a 
ținut cont de directivele Uniunii Europene. 

Printre principalele elemente de noutate 
ale Legii nr. 232 evidențiem:

1. În textul Legii sunt transpuse prevede-
rile Directivei 2014/59/UE a Parlamentului 
european şi a Consiliului din 15 mai 2014 
de instituire a unui cadru pentru redresa-
rea şi rezoluția instituțiilor de credit şi a 
firmelor de investiții şi de modificare a Di-
rectivei 82/891/CEE a Consiliului şi a Direc-
tivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/
CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE şi 2013/36/UE ale Parlamentu-
lui European şi ale Consiliului, precum şi a 
Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 şi (UE) 
nr. 648/2012 ale Parlamentului European şi 
ale Consiliului [4].

2. Sunt prevăzute mai multe acțiuni ce 
se încadrează la compartimentul „Pregăti-
rea”. Acestea sunt: Planificarea redresării şi a 
rezoluției şi Posibilitatea de soluționare.

3. Intervenția timpurie include: măsurile 
de intervenție timpurie; înlocuirea organu-
lui de conducere; desemnarea administra-
torului temporar.

4. Rezoluția instituită de Lege include: 
stabilirea obiectivelor rezoluției; condițiile 
de declanşare a procedurii de rezoluție; 
administratorul special; evaluarea; instru-
mentele de rezoluție (instrumentul de vân-
zare a afacerii; instrumentul băncii-punte; 
instrumentul de separare a activelor; instru-
mentul de recapitalizare internă); instru-
mentele publice de stabilizare financiară; 
reducerea valorii instrumentelor de capital; 
competențele de rezoluție; mecanismele 
de siguranță; obligațiile procedurale; drep-
tul la contestare şi excluderea altor măsuri; 
mecanismele de finanțare a rezoluției.

5. Este prevăzut un şir de sancțiuni pe 
care Banca Națională a Moldovei le poate 



Administrarea Publică, nr. 4, 2018 80

aplica. Domeniul sancțiunilor, în mod spe-
cial, este vizat de articolele 315 şi 316 din 
Lege. Constatăm existența unei palete largi 
de sancțiuni, fapt care conferă flexibilitate şi 
corectitudine BNM în procesul de aplicare a 
acestor sancțiuni.

Legea nr. 250 din 01.12.2017 cu privi-
re la supravegherea suplimentară a băn-
cilor/asigurătorilor/reasigurătorilor şi a 
societăților de investiții care aparțin unui 
conglomerat financiar [10]. Scopul acestei 
legi este de a transpune Directiva 2002/87/
CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 16 decembrie 2002 privind supraveghe-
rea suplimentară a societăților de credit, a 
întreprinderilor de asigurare şi a societăților 
de investiții care aparțin unui conglomerat 
financiar şi elaborării unui proiect de lege 
cu privire la supravegherea suplimentară a 
entităților reglementate.

Efectiv, legea a fost pusă în aplicare înce-
pând cu data de 29 martie 2018.

Elementele de noutate ale acestei legi, 
într-o formă laconică, pot fi redate în câteva 
rânduri. În principal, acestea sunt:

1. Pornind de la faptul că conglomerate-
le financiare sunt entități ce-şi desfăşoară 
activitățile în diverse sectoare ale economi-
ei, Proiectul de lege instituie modalități de 
supraveghere pe diverse dimensiuni pre-
cum: cerințe referitoare la adecvarea capi-
talului, concentrarea riscurilor, tranzacțiile 
în interiorul grupului, sisteme de control 
intern şi proceduri de gestionare a riscurilor.

2. Sunt instituite măsuri de facilitare a su-
pravegherii suplimentare şi de desemnare a 
autorității competente – coordonatorul şi 
atribuțiile acesteia.

3. Pentru situația raporturilor juridice 
din Republica Moldova sunt instituite anu-
mite derogări de la prevederile Directivei 
2002/87/CE privind supravegherea supli-
mentară a societăților de credit, a între-
prinderilor de asigurare şi a societăților de 
investiții care aparțin unui conglomerat 
financiar şi elaborării unui proiect de lege 

cu privire la supravegherea suplimentară 
a entităților reglementate. Astfel, în sensul 
Directivei, calitatea de conglomerat finan-
ciar este atribuită entității în privința căreia 
se referă calificarea drept semnificative a 
activităților desfăşurate între subsectoare-
le grupului, prin stabilirea unui prag minim 
al activelor bilanțului subsectorului cel mai 
puțin important din grup în valoare de 6 mi-
liarde euro. Totuşi, ținând cont de volumul 
relativ nesemnificativ al activelor din siste-
mul bancar şi cel al asigurărilor din Republi-
ca Moldova, s-a decis diminuarea pragului 
respectiv până la suma de 500 milioane lei.

Demersul ştiințific a constatat faptul că, 
în pofida unui termen redus de aplicare 
(circa 3 luni la momentul scrierii articolu-
lui, în iunie 2018), deja au şi fost înregistra-
te tentative de aplicare a ei față de băncile 
comerciale. Ne referim aici, în mod special, 
la situația vânzării acțiunilor din cadrul BC 
Moldova-Agroindbank.

Totuşi schimbările aduse sectorului 
bancar nu se rezumă doar la aceste trei 
acte normative menționate. În ultima pe-
rioadă s-a intensificat activismul, în special 
al Băncii Naționale a Moldovei, în ceea ce 
priveşte promovarea unor reglementări  
cu impact asupra băncilor comerciale şi, în 
speță, a activității de creditare. Cu precăde-
re, ne referim la atare acte precum: Hotărâ-
rea Băncii Naționale a Moldovei nr. 78 din 
11.04.2018 cu privire la aprobarea Regula-
mentului cu privire la operațiunile cu nu-
merar în băncile din Republica Moldova (în 
vigoare din 27.04.2018); Hotărârea Băncii 
Naționale a Moldovei nr. 29 din 13.02.2018 
cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind condițiile şi modul de efectua-
re a operațiunilor valutare (în vigoare din 
01.05.2018); Legea Republicii Moldova nr. 
308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea 
şi combaterea spălării banilor şi finanțării 
terorismului (în vigoare din 23.02.2018); Ho-
tărârea BNM nr. 110 din 24.05.2018 cu pri-
vire la aprobarea Regulamentului cu privire 
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la amortizoarele de capital ale băncilor (în 
vigoare din 30.07.2018); Hotărârea BNM nr. 
118 din 24.05.2018 cu privire la aprobarea 
Regulamentului cu privire la auditul extern 
al băncilor (în vigoare din 08.06.2018); Ho-
tărârea BNM nr.109 din 24.05.2018 cu privi-
re la aprobarea Regulamentului cu privire 
la fondurile proprii ale băncilor şi cerințele 
de capital (în vigoare din 30.07.2018); Hotă-
rârea BNM nr. 111 din 24.05.2018 cu privire 
la aprobarea Regulamentului cu privire la 
tratamentul riscului de credit pentru bănci 
potrivit abordării standardizate (în vigoare 
din 30.07.2018); Hotărârea BNM nr.112 din 
24.05.2018 cu privire la aprobarea Regula-
mentului cu privire la tehnicile de diminu-
are a riscului de credit utilizate de bănci (în 
vigoare din 30.07.2018); Hotărârea BNM 
nr.115 din 24.05.2018 cu privire la aprobarea 
Regulamentului cu privire la tratamentul 
riscului de decontare/livrare pentru bănci 
(în vigoare din 30.07.2018); Hotărârea BNM 
nr.113 din 24.05.2018 cu privire la aproba-
rea Regulamentului cu privire la tratamen-
tul riscului operațional pentru bănci potrivit 
abordării de bază şi abordării standardizate 
(în vigoare din 30.07.2018); Hotărârea BNM 
nr.114 din 24.05.2018 cu privire la apro-
barea Regulamentului cu privire la trata-
mentul riscului de piață potrivit abordării 
standardizate (în vigoare din 30.07.2018); 
Hotărârea BNM nr.116 din 24.05.2018 cu 
privire la aprobarea Regulamentului cu pri-
vire la calculul de către bănci al ajustărilor 
specifice şi al ajustărilor generale pentru 
riscul de credit (în vigoare din 30.07.2018).

În urma efectuării analizei principalelor 
acte normative cu tentă bancară, ce vin să 
instaureze realități noi şi să reconfigureze 
raporturile juridice bancare existente, în-
drăznim să formulăm următoarele conclu-
zii:

1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, 
Legea privind activitatea băncilor instituie 
un cadru normativ calitativ nou. Prin noua 
Lege, regulile de joc devin mai clare pentru 

toți actorii din sfera bancară, iar suprave-
gherea prudențială şi, implicit, activitatea 
de sancționare din partea Băncii Naționale 
a Moldovei este expusă într-o variantă 
aproape de exhaustivitate şi care nu admite 
ambiguități şi diverse interpretări abuzive 
sau, cel puțin, eronate.

2. La baza Legii cu privire la supraveghe-
rea suplimentară a băncilor/asigurătorilor/
reasigurătorilor şi a societăților de investiții 
care aparțin unui conglomerat financiar se 
află filozofia de instituire a supravegherii 
prudențiale suplimentare la nivelul gru-
pului, avându-se drept scop prevenirea 
eventualului risc de contaminare. Cu pre-
cădere, supravegherea vizează solvabilita-
tea, concentrarea riscurilor, tranzacțiile în 
interiorul grupului, mecanismul de control 
intern, gestiunea internă a riscurilor la nive-
lul conglomeratului, precum şi reputația şi 
competența conducerii grupurilor financi-
are.

3. Directiva 204/59/UE a intrat în vigoa-
re la 1 ianuarie 2015. Principalele elemente 
ale Directivei ar fi: 1) Prevenirea (planuri şi 
standarde; fondul de rezoluție ex-ante); 2) 
Intervenția timpurie (în scopul asigurării 
continuării activităților esențiale ale băncii 
şi redresarea rapidă a acesteia, autoritățile 
naționale de rezoluție au competența de a 
interveni înainte ca situația unei bănci să se 
deterioreze în mod ireparabil, recurgându-
se la acțiuni precum: solicitarea de punere în 
aplicare a unor reforme urgente; solicitarea 
băncii să elaboreze, împreună cu creditorii 
săi, un plan pentru restructurarea datoriilor; 
efectuarea de schimbări la nivelul conduce-
rii băncii şi numirea administratorilor speci-
ali sau temporari); 3) Rezoluția (autoritățile 
naționale de rezoluție au competența: să 
vândă o parte a instituției; să creeze o ban-
că-punte care să continue activitățile cele 
mai importante (transferul temporar al ac-
tivelor bancare bune către o entitate ges-
tionată de stat); să separe activele bune de 
cele toxice (acestea din urmă ar urma să fie 
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transferate către o entitate de gestionare a 
activelor); să aplice măsuri de recapitalizare 
internă: de exemplu, convertirea datoriilor 
în acțiuni sau reducerea acestora - astfel, 
pierderile sunt impuse acționarilor şi credi-
torilor băncii, conform unei ordini stabilite, 
şi nu contribuabililor). Constatăm că toate 
aceste prevederi, într-o măsură adaptată, 
şi-au găsit consfințire în textul Legii nr. 232 
din 03.10.2016 privind redresarea şi rezoluția 
băncilor. 

4. Eforturile Băncii Naționale a Moldovei 
în domeniul instituirii unei supravegheri efi-
ciente au primit recent o susținere din par-
tea Curții Constituționale. Avem în vedere 
Hotărârea Curții Constituționale publicată 
la data de 1 decembrie 2017 [7] prin care se 

recunoaşte constituționalitatea art. 38, alin.
(7), lit. a) din Legea instituțiilor financiare nr. 
550-XIII din 21 iulie 1995 şi, astfel, se declară 
inadmisibilă sesizarea. 

5. În fine, cumulativ cu toate aceste trei 
acte normative  şi cu adoptarea Deciziei 
Curții Constituționale, considerăm că anul 
2018 aduce sectorului bancar din Repu-
blica Moldova schimbări fundamentale şi 
perspective favorabile unei dezvoltări în 
condiții de claritate şi a unor reglementări 
ce abordează cu lux de amănunte diverse 
aspecte care altădată generau ambiguități 
şi litigii. Respectivul fapt nu are decât să 
aducă beneficii cetățeanului şi, în ultimă 
instanță, stabilitate şi bunăstare întregii 
societăți.
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