
Facilitatea de sprijin al răspunsului sistemului de 
sănătate la situația de urgență COVID și realizarea 
reformelor conform Acordului de Asociere.

Proiectul de twinning va sprijini implementarea Acordului de Asociere (AA) între 

Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova (Titlul IV, Capitolul 9 Servicii 

�nanciare, Anexa XXVIII-A Norme aplicabile serviciilor �nanciare), Cadrul Unic de 

Sprijin al UE pentru perioada 2017 - 2020 pentru Republica Moldova (Sector 1: 

Dezvoltare economică și oportunități de piață), Concluziile Consiliului, precum și 

prioritățile relevante evidențiate în documentul de lucru comun al Comisiei 

Europene și al Consiliului European „Parteneriatul estic – concentrându-se pe 

priorități și rezultate cheie”   (Lacune în accesul la �nanțare și infrastructura 

�nanciară).

Agenda de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova pentru 

perioada 2017-2019 prevede conlucrarea părților pentru pregătirea Republicii 

Moldova pentru modernizarea cadrului său de reglementare și supraveghere 

�nanciară, astfel încât să se alinieze standardelor de reglementare convenite la 

nivel internațional în domeniul serviciilor �nanciare, folosind legislația UE și 

instrumentele internaționale menționate în anexele relevante la AA, inclusiv 

Titlul IV (Cooperare economică și alte sectoare) din acest acord, ca referință 

pentru elaborarea unui set de reguli adecvate Republicii Moldova.

CONCEPT OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea Republicii Moldova în 

implementarea unor reforme legate de Acordul de Asociere dintre Uniunea 

Europeană și Republica Moldova /Acordul privind Zona de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și Agenda de Asociere.

Obiectivul speci�c se referă la consolidarea supravegherii, guvernanței 

corporative și gestionarea riscurilor în sectorul �nanciar.

Proiectul de twinning este implementat de către un consorțiu format din Banca 

Națională a României (BNR), De Nederlandsche Bank (DNB) și Lietuvos bankas 

(LB) cu participarea experților din partea Autorității de Supraveghere Financiară 

(ASF) și Autorității Naționale de Protecție a Consumatorilor din România (ANPC) 

și se adresează Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței 

Financiare din Republica Moldova în vederea consolidării supravegherii, 

guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul �nanciar din 

Republica Moldova.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni având un buget de 

aproximativ 1.73 milioane euro.

Proiectul bene�ciază de experiența unui lider de proiect senior și a doi lideri 

juniori, a unui consilier rezident de twinning detașat în Republica Moldova, a 53 

de experți pe termen scurt provenind de la BNR, DNB, LB, ASF și ANPC și 4 

coordonatori de componente. Pe parcursul proiectului, sunt prevăzute peste 

110 misiuni, aproximativ 1000 de zile de lucru și 9 vizite de studiu la București și 

Vilnius pentru a atinge rezultatele obligatorii asumate.

Domeniile de asistență în cadrul proiectului sunt:

- Întărirea cadrului macroprudențial pentru a face față riscurilor sistemice;

- Elaborarea și implementarea unui nou cadru legal privind supravegherea 

sectorului de asigurări și asigurări de răspundere civilă auto, aliniat la acquis-ul 

Uniunii Europene;

- Elaborarea și implementarea unui nou cadru juridic care să consolideze 

supravegherea organizațiilor de creditare nebancare;

- Revizuirea, dezvoltarea și îmbunătățirea reglementărilor interne ale BNM privind 

activitățile de monitorizare a infrastructurii pieței �nanciare și a serviciilor de plăți;

- Alinierea legislației și a cadrului de reglementare din Republica Moldova la 

cerințele schemelor zonei unice de plăți în euro (SEPA) și pregătirea procedurii de 

solicitare a aderării la SEPA în calitate de membru non-SEE (Spațiul Economic 

European).

COMPONENTELE PROGRAMULUI


